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WPROWADZENIE

WPROWADZENIE
W okresie ostatnich 25 lat dynamiczne przekształca się gospodarka, środowisko przyrodnicze,
użytkowanie terenu oraz architektura miast i wsi. Zmianie ulegają trendy demograficzne oraz
potrzeby i zachowania społeczne. Szczególnie intensywnie zmiany te zachodzą w dużych miastach
i ich obszarach funkcjonalnych, gdzie procesy urbanizacyjne przekroczyły nie tylko granice
administracyjne miast, ale wyszły także poza zwartą zabudowę wiejską.
W wyniku procesu intensywnej suburbanizacji Poznań wraz z okolicznymi gminami coraz
bardziej tworzą jeden organizm przestrzenno-funkcjonalny. Jest on jednak złożony z wielu jednostek
terytorialnych i zarządzany przez wiele podmiotów, realizujących własne polityki przestrzenne.
W celu ich koordynacji a także realizacji wspólnych projektów społecznych, gospodarczych
i infrastrukturalnych, w 2011 r. powstało Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Zgodnie z zapisem
swojego statutu, stowarzyszenie (art. 11) „prowadzi działania wspierające wdrażanie wspólnie
wypracowanej strategii rozwoju” oraz „monitoring procesów społeczno-gospodarczych
i środowiskowych”.
Prezentowane opracowanie zostało wskazane do realizacji w dokumencie programowym
Stowarzyszenia Metropolia Poznań pt. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia
Poznań 2020. Głównym jego celem jest przedstawienie spójnej, zdefiniowanej obszarowo
i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji
kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń
koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest dokumentem
wspierającym działania planistyczne gmin w celu zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju
na obszarze całej Metropolii Poznań. Opracowanie ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy wciąż
słabo zdefiniowanym i umocowanym prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu
województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy.
Prezentowany dokument stanowi efekt współpracy środowiska naukowego, planistów
przestrzennych i przedstawicieli samorządów lokalnych. Jest on nie tylko solidną bazą informacyjną
dla lokalnego planowania przestrzennego, ale także ważnym ukierunkowaniem dla prowadzenia
racjonalnej polityki przestrzennej, gwarantującej zrównoważony rozwój tak w skali lokalnej jak
i w skali całej metropolii.
Opracowanie powstało dzięki życzliwej pomocy wielu osób i instytucji. Za współpracę przy jego
tworzeniu w imieniu zespołu autorskiego składam im wszystkim serdeczne podziękowania.

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych
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1.1.

Podstawy prawne planowania metropolitalnego

Łukasz Mikuła

1.1. Podstawy prawne planowania
metropolitalnego
Właściwie ukształtowany system planowania metropolitalnego powinien integrować
poszczególne polityki sektorowe i zapewniać ład przestrzenny w skali całych obszarów
funkcjonalnych (aglomeracji miejskich, obszarów metropolitalnych). Znaczenie planowania
przestrzennego na szczeblu ponadlokalnym zostało w Polsce istotnie ograniczone po roku 1990,
kiedy to wycofano się z obowiązującego w PRL systemu planowania hierarchicznego. Nasilenie
procesów urbanizacyjnych wokół wielkich miast powoduje jednak coraz silniejsze zacieśnianie ich
związków funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem. System planistyczny powinien odzwierciedlać
specyfikę obszarów metropolitalnych. przewidywać i wskazywać takie rozwiązania, które
wykraczają poza specyfikę planowania lokalnego, mając na uwadze uwarunkowania, potrzeby
i zrównoważony rozwój w skali metropolitalnej.

Uregulowania prawne planowania metropolitalnego w latach 2003 – 2014
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w dalszej
części rozdziału określanej skrótem „UPZP”) wprowadzono nową kategorię planów
zagospodarowania przestrzennego: plany dla obszarów metropolitalnych. Regulacja planowania
przestrzennego na tym poziomie została jednak zarysowana bardzo ogólnie i lakonicznie, gdyż
w istocie sprowadzała się do jednego przepisu stanowiącego, iż „dla obszaru metropolitalnego
uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu
zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39 ust. 6 UPZP w pierwotnym brzmieniu).
Przepis ten miał w istocie charakter blankietowy, gdyż w ślad za nim nie wprowadzono żadnych
bardziej szczegółowych ustaleń, niezbędnych dla efektywnego korzystania z tego instrumentu
planistycznego. Ustawodawca nie określił chociażby kryteriów identyfikacji i delimitacji obszarów
metropolitalnych, a zadanie to w mało precyzyjny sposób scedował na ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego, jako organu odpowiedzialnego za sporządzenie ogólnokrajowego
dokumentu planistycznego czyli Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (art. 47 UPZP),
oraz na organy samorządu województwa, które opracowują i uchwalają plany zagospodarowania
przestrzennego województw, będące instrumentem planowania na szczeblu regionalnym (art. 39
UPZP).
Po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. sejmiki
odpowiednich województw podjęły uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów metropolitalnych. Opracowanie planów wiązało
się jednak z wieloma problemami, z których większość miała charakter prawny. Definicja legalna
"obszaru metropolitalnego" określała go jako „obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim
funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju” (art. 2 pkt 9 UPZP). Wobec długotrwałego procesu przygotowywania nowej wersji Koncepcji,
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zgodnej z ustawą z 2003 r., harmonogramy prac nad planami metropolitalnymi musiały być wiele
razy zmieniane.
Uchwalenie przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. nowej Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 nie rozwiało wątpliwości co do kształtowania planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych. W KPZK 2030 wprowadzono co
prawda kryteria wskazania ośrodków metropolitalnych oraz przedstawiono zarys merytorycznej
treści planów zagospodarowania dla ich obszarów funkcjonalnych (por. rozdz. 2.2), jednak nie
podjęto konkretnych ustaleń delimitacyjnych, przekazując je do dalszych prac na poziomie
centralnym i regionalnym.

Miejskie obszary funkcjonalne i ich delimitacja według nowych rozwiązań
ustawowych
Istotne zmiany prawne weszły w życie dopiero w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 24
stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych
ustaw. Charakteryzowany poniżej stan prawny dotyczy zapisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu nadanym wyżej wspomnianą nowelizacją.
Najbardziej doniosłe zmiany dotyczą sfery terminologicznej oraz zagadnień delimitacyjnych.
W nowej wersji ustawy zrezygnowano z pojęcia „obszaru metropolitalnego” i zastąpiono go
„miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego”. Sam „obszar funkcjonalny”
zdefiniowano jako obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub
występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami
i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju (art. 2 pkt 6a UPZP). „Miejski obszar funkcjonalny
ośrodka wojewódzkiego” jest z kolei takim typem obszaru funkcjonalnego, który obejmuje miasto
będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie
powiązane z nim funkcjonalnie (art. 2 pkt 6b). Odpowiednim zmianom uległy również zapisy
dotyczące zawartości Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która ma określać już nie
obszary metropolitalne, a właśnie obszary funkcjonalne (art. 47 ust. 2 pkt 1 UPZP).
Obszarom funkcjonalnym poświęcono w ustawie cały nowy rozdział 4a. Zgodnie z jego
ustaleniami, miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego jest typem obszaru
funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym, o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej
kraju (art. 49a i 49b UPZP). Większość nowych przepisów w zakresie obszarów funkcjonalnych
dotyczy kwestii ich delimitacji. Zgodnie z dyrektywami ustawowymi, obszary funkcjonalne określa
się z zapewnieniem:
ciągłości i zwartości wyznaczanego obszaru – polegającej na wyznaczeniu obszaru zamkniętego
wspólną granicą,
dostępności danych wskaźnikowych, umożliwiających wyznaczenie łącznego obszaru, którego
zasięg przestrzenny umożliwia rozwiązanie istniejących lub przewidywanych problemów oraz
rozwój nowych funkcji tych obszarów (art. 49c ust. 1 UPZP).
Szczegółowe warunki określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typów
obszarów funkcjonalnych określić ma w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, mając na uwadze zapewnienie określania obszarów funkcjonalnych w sposób
jednolity na terenie całego kraju oraz uwzględniając parametry charakteryzujące dany typ obszaru

10
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

1.1.

Podstawy prawne planowania metropolitalnego

funkcjonalnego (art. 49c ust. 5 UPZP). Do konsultacji społecznych przekazany został projekt takiego
rozporządzenia (wersja z 18 listopada 2014 r.). Zakłada on, iż do miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego zostaną włączone gminy, które spełniają co najmniej 6 z 7 kryteriów,
określonych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego1. W chwili sporządzania
niniejszego dokumentu ostateczna wersja ministerialnego rozporządzenia nie była jeszcze znana.
Zgodnie z nowymi przepisami, obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym i ich
granice określa samorząd województwa. Związane z tym propozycje i wnioski, samorząd
województwa przedstawia do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego, znajdujące
się na terenie danego województwa. Opinia jest wyrażana podczas konferencji, w której uczestniczą
przedstawiciele samorządu województwa oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
(art. 49d ust. 1 i 3 UPZP). Uregulowania te mogą budzić liczne wątpliwości merytoryczne
i interpretacyjne:
1. nie jest konkretnie wskazane, który organ samorządu województwa (sejmik czy zarząd)
i w jakiej formie prawnej powinien określić granice miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego,
2. w świetle ministerialnej propozycji bardzo ścisłych kryteriów delimitacji tych obszarów
w oparciu o dane wskaźnikowe2, samorząd województwa spełnia bardziej rolę „notariusza”
rozstrzygnięcia delimitacyjnego niż aktywnego podmiotu w tym zakresie,
3. wyrażenie opinii przez lokalne jednostki samorządowe w formule „konferencji” powodować
będzie rozliczne trudności praktyczne (krąg jednostek uprawnionych do udziału, sposób ich
reprezentacji, forma debaty i wypracowania stanowiska), a w obliczu małego zakresu swobody
po stronie samorządu województwa rola takiej opinii i tak nie będzie miała istotnego
znaczenia.

Merytoryczny zakres planowania metropolitalnego
O ile nowelizacją z dnia 24 stycznia 2014 r. znacząco rozbudowane zostały uregulowania
dotyczące delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, o tyle zmiany
w zakresie merytorycznym planowania metropolitalnego mogą budzić zasadniczy niedosyt.
Kluczowy art. 36 ust. 6 ustawy został w zasadzie pozostawiony w nienaruszonej formie, poza zmianą
terminologiczną („Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego uchwala się plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako
część planu zagospodarowania przestrzennego województwa”). Modyfikacji uległ art. 39 ust. 3
ustawy, który określa zakres merytoryczny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
W pkt. 3 wskazuje się, iż plan ten określa granice i zasady zagospodarowania obszarów
funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym. Trudno jednoznacznie przesądzić, czy chodzi tu
o proste przeniesienie do planu wojewódzkiego ustaleń delimitacyjnych przyjętych w trybie
określonym w rozdziale 4a ustawy, czy też pojawiają się możliwości ich weryfikacji dla potrzeb
1

Według ministerialnej propozycji mają one dotyczyć liczby osób wyjeżdżających do pracy do miasta centralnego, liczby zameldowań
na pobyt stały z miasta centralnego, dochodów budżetów gmin z tytułu udziału w podatku PIT, liczby podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze REGON, udziału podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w sekcjach J-R, udziału gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych w powierzchni gminy oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania.
2 Margines swobody dotyczy tylko możliwości dołączenia do obszaru funkcjonalnego gmin miejskich, gmin bezpośrednio
sąsiadujących z miastem centralnym, gmin wiejskich otaczających gminę miejską spełniającą kryteria oraz gmin w całości otoczonych
przez jednostki spełniające kryteria.
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planistycznych. Częściowo wskazywać mógłby na to ust. 7 w tym samym artykule, który stanowi, iż
„plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego może obejmować również obszary leżące poza granicami miejskiego obszaru
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.” Nie zostały jednak określone żadne dodatkowe wytyczne
w tym zakresie. Całość uregulowań ustawowych dotyczących delimitacji miejskich obszarów
funkcjonalnych charakteryzuje się więc brakiem spójności i konsekwencji.
Podobnie jak w przypadku kwestii delimitacyjnych, nie jest również jasny zakres rzeczowy planu
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego,
procedura jego przygotowywania oraz moc wiążąca zawartych w nim ustaleń wobec samorządów
lokalnych. Enigmatyczne „zasady zagospodarowania” miejskich ośrodków funkcjonalnych,
określone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3 pkt 3 UPZP) są
sformułowaniem nader lakonicznym. W obecnym stanie prawnym o zakresie przedmiotowym planu
zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego przesądzać będzie w zasadzie ten sam
przepis, co w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa czyli art. 39 ust. 3
UPZP. Wynika to z faktu, iż plan miejskiego obszaru funkcjonalnego jest ustawowo włączony do
planu województwa jako jego integralna część.
Zakres przedmiotowy planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest otwarty,
jednakże ustawodawca ustalił tu pewne podstawowe wymagania. I tak w planie województwa
obowiązkowo uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa (w obecnym stanie prawnym
ustawodawca w ogóle nie dostrzega możliwości uwzględniania w planowaniu przestrzennym
strategii aglomeracyjnych lub metropolitalnych) oraz określa w szczególności:
podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz
infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych,
system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów
podziemnego składowania dwutlenku węgla (art. 39 ust. 3 UPZP).
Ustawa nie zawiera żadnych przepisów pozwalających na określenie specyfiki planu
miejskiego obszaru funkcjonalnego. Od planu wojewódzkiego różnić się on może z pewnością
zasięgiem przestrzennym i skalą opracowania, a także zakresem przedmiotowym elementów
nieobligatoryjnych. W obecnym stanie prawnym nie spowoduje jednak rozszerzenia władczych
kompetencji samorządu województwa wobec gmin miejskiego obszaru funkcjonowania w dziedzinie
planowania przestrzennego. Wydaje się, że wiążące ustalenia planu mogą dotyczyć wyłącznie spraw
wynikających z zakresu zadań samorządu województwa i nie mogą tym samym ingerować
w uprawnienia przynależne organom gminy.
Poszczególne elementy planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a tym samym
planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego, wymienione w art. 39
ust. 3 UPZP, różnią się od siebie charakterem i praktycznym znaczeniem.
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1.1.

Podstawy prawne planowania metropolitalnego

Z dokonanej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i miejskiego obszaru
funkcjonalnego klasyfikacji i hierarchizacji jednostek osadniczych bardzo trudno wyciągać
jakiekolwiek konsekwencje dla planowania w gminach. W świetle obowiązujących przepisów
problematyczne wydaje się uzależnienie przez samorząd województwa kierunków polityki
przestrzennej gmin w zależności od ich pozycji w hierarchii jednostek osadniczych. Z kolei większość
pozostałych obligatoryjnych elementów planów zagospodarowania przestrzennego województwa
i miejskiego obszaru funkcjonalnego polega na wprowadzeniu do tych dokumentów granic terenów
określonego rodzaju, które jednak zasadniczo wyznaczane są na podstawie innych aktów prawnych.
Dotyczy to m.in. obszarów chronionych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, terenów
zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszarów występowania udokumentowanych złóż kopalin.
Samorząd województwa nie dokonuje w tej kwestii samodzielnych ustaleń (być może poza
propozycjami objęcia nowych terenów takimi formami obszarowej ochrony przyrody, których
ustalenie należy do kompetencji sejmiku województwa), a plan pełni tu w zasadzie wyłącznie funkcję
integrująca i informacyjną.
Spośród przewidzianych w ustawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego największe znaczenie należy przypisać rozmieszczeniu inwestycji
ponadlokalnych. W praktyce bowiem jest to najważniejszy, jeśli nie jedyny, instrument
bezpośredniego oddziaływania samorządu województwa na zagospodarowanie przestrzenne
obszaru metropolitalnego. Pewne wątpliwości wywołuje w tym kontekście art. 39 ust. 5 UPZP, który
precyzuje, iż w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalanym przez samorząd
województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które
zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów,
właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. Takie brzmienie przepisu
wskazywałoby, iż także w tym zakresie sam plan zagospodarowania przestrzennego miałby być
w zasadzie elementem wtórnym w stosunku do innych dokumentów planowania rzeczowego.

Perspektywy planowania metropolitalnego
Aktualne regulacje prawne umieszczają planowanie metropolitalne w ramach planowania
regionalnego. Należy w tym kontekście pamiętać, iż obszar metropolitalny stanowi najczęściej tylko
stosunkowo niewielką część dużego województwa i w takiej samej proporcji reprezentowany jest
w sejmiku. Prowadzi to do sytuacji, w której plan zagospodarowania dla miejskiego obszaru
funkcjonalnego uchwalają osoby wybrane w większości poza jego obrębem. W procedurze
przygotowania i uchwalania planu rola jednostek samorządu lokalnego jest ograniczona. Z drugiej
strony, samorząd województwa może w niektórych przypadkach zapewnić zintegrowane
i zobiektywizowane spojrzenie na sprawy rozwoju przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego, oderwane od lokalnych partykularyzmów.
Lakoniczne i nieprecyzyjne regulacje prawne dotyczące delimitacji i planu zagospodarowania
miejskiego obszaru funkcjonalnego sprawiają, iż można wątpić w jego praktyczną skuteczność
jako podstawowego instrumentu metropolitalnego planowania przestrzennego. Ponadto
istotnym problemem aktualnego modelu jest fakt, iż status ustrojowy gmin w zasadzie wyklucza ich
hierarchiczne podporządkowanie samorządowi województwa w zakresie planowania
przestrzennego, a co za tym idzie ustanowienie metropolitalnego planowania przestrzennego
samorządu województwa jako „ogólnego” i „nadrzędnego”. Niezbędne zależności muszą mieścić się
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w granicach podziału zadań publicznych na regionalne i lokalne (Niewiadomski, 2004). Większe
możliwości w tym zakresie mogłoby dać wykreowanie nowego podmiotu planowania
metropolitalnego czyli związku planistycznego gmin. Rozwiązanie to jest znane i powszechnie
stosowane w niektórych krajach Europy Zachodniej, takich jak m.in. Niemcy (por. Kaczmarek,
Mikuła, 2007, 2008).
W sytuacji oczekiwania na konkretne instrumenty prawne integracji planowania
przestrzennego w obszarach silnie zurbanizowanych, jedynym racjonalnym wyjściem jest podjęcie
przez miasta i gminy dobrowolnej współpracy w tym zakresie. Wypracowane mechanizmy
koordynacji pozwolą później znacznie efektywniej wykorzystać nowe mechanizmy planowania
metropolitalnego – o ile oczywiście pojawią się one w ciągu najbliższych lat.
W obecnym stanie prawnym kluczowym elementem skuteczności planowania
metropolitalnego jest także harmonijne współdziałanie z samorządem regionalnym. Zyskała ona
bezpośrednie umocowanie prawne w postaci nowego przepisu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi iż polityka przestrzenna województwa
w stosunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym jest prowadzona
w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru
funkcjonalnego (art. 49f UPZP). Ustawa nie przesądza o formie ani zakresie takich konsultacji, nie
ulega jednak wątpliwości, iż wspólnie uzgodnione stanowisko samorządów lokalnych, wyrażone w
formie niniejszego dokumentu, może stanowić punkt wyjścia do współpracy z samorządem
regionalnym.
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Tomasz Kaczmarek

1.2. Cel i zakres opracowania
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRMP) stanowi realizację
zapisów Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (2011). W dokumencie
tym, w ramach osi strategicznej Gospodarka przestrzenna i środowisko, założono wdrożenie dwóch
istotnych programów strategicznych:
1. Opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego metropolii poznańskiej.
2. Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych.
Opracowanie przyczynia się także do realizacji zapisów
strategicznego programu:
Metropolitalny system informacyjny, którego celem jest stworzenie metropolitalnej platformy
informacji przestrzennej.
Głównym celem opracowania jest stworzenie spójnej, zdefiniowanej obszarowo
i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji
kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń
Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Prezentowany dokument pełni cztery zasadnicze funkcje:
1. Diagnostyczną: rozpoznanie struktury przestrzennej zasobów przyrodniczych i potencjałów
społeczno-gospodarczych Metropolii Poznań, przedstawienie rozmieszczenia i dynamiki
zjawisk w kluczowych dla jej funkcjonowania dziedzinach, takich jak: środowisko przyrodnicze,
użytkowanie ziemi, demografia, sieć osadnicza, zabudowa mieszkaniowa, tereny produkcyjnousługowe, zagospodarowanie turystyczne, infrastruktura techniczna i infrastruktura
społeczna. Dokument identyfikuje też polityki przestrzenne realizowane przez gminy oraz
spójność opracowywanych przez nie dokumentów planistycznych w skali całej metropolii.
2. Aplikacyjną (indykatywną): wskazanie na kluczowe problemy rozwoju przestrzennego,
deficyty zagospodarowania przestrzennego w skali całej aglomeracji i sposoby ich
rozwiązywania poprzez działania kierunkowe wraz z systemem wdrażania zapisów do praktyki
planistycznej gmin, wybrane projekty zagospodarowania przestrzennego, oraz rekomendacje
do lokalnych polityk przestrzennych.
3. Informacyjną: zebranie tematycznego zestawu
informacji przestrzennych, dotąd
ograniczonego do obszarów gminnych, umożliwiającego monitorowanie sytuacji i zmian
przestrzennych w skali całej metropolii.
4. Edukacyjną: źródło wiedzy o stanie i mechanizmach rozwoju przestrzennego Metropolii
Poznań w okresie intensywnej suburbanizacji, kształtowanie myślenia metropolitalnego
w lokalnym planowaniu przestrzennym.
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań w swej treści obejmuje
następujące elementy:
1. Przegląd dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze opracowania, w tym
dokumentów lokalnej polityki przestrzennej.
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2.

Wypracowanie zasad rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań w oparciu o wytyczne
dokumentów polityki przestrzennej kraju (KPZK 2030), w tym przede wszystkim założenia
koncepcji „zwartego miasta” i energooszczędnej struktury przestrzennej.
3. Uspójnienie dokumentów planistycznych w granicach obszaru opracowania na poziomie
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (jednolita baz
informacyjna).
4. Wskazanie obszarów istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu
kulturowego, w tym obszarów z postulowanym zakazem zabudowy, proponowanych do objęcia
formami ochrony przyrody oraz wskazanymi do zadrzewień i zalesień.
5. Określenie kierunków użytkowania terenów rolniczych.
6. Wskazanie działań, mających na celu zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na obszarze
metropolii.
7. Określenie stanu i kierunków zagospodarowania obszarów turystycznych, w tym przede
wszystkim doliny rzeki Warty.
8. Analizę rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
9. Analizę chłonności terenów dotychczas wyznaczonych w dokumentach gminnych pod rozwój
funkcji mieszkaniowych.
10. Wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych
i produkcyjnych w oparciu o analizę możliwości wyposażenia terenów w niezbędną
infrastrukturę techniczną.
11. Wskazanie obszarów zdegradowanych, wymagających pilnych działań rewitalizacyjnych.
12. Analizę dostępności do węzłów transportu publicznego.
13. Kierunki rozwoju transportu publicznego z uwzględnieniem ustaleń projektu planu
transportowego miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
14. Kierunki rozwoju sieci dróg kołowych.
15. Kierunki rozwoju sieci kolejowej, przede wszystkim w oparciu o koncepcję kolei metropolitalnej.
16. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej o znaczeniu ponadlokalnym, w tym propozycje
nowych tras dojazdowych i turystycznych oraz powiązanie systemu rowerowego z transportem
publicznym.
17. Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym.
18. Potencjalne obszary pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej.
19. Analiza
dostępności
oraz
wskazanie
ewentualnych
nowych
lokalizacji
dla
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
20. Rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej i sportowo-rekreacyjnej o charakterze
ponadlokalnym.
21. Syntetyczne ujęcie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie priorytetowych działań
kierunkowych na obszarze Metropolii Poznań.
Poza dokumentem Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, w ramach
projektu przygotowane zostały także opracowania towarzyszące, tj.:
zasady wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z określeniem wskaźników realizacji wdrażania ustaleń
koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, monitorowania, ewaluacji i oceny
realizacji,
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju
Przestrzennego Metropolii Poznań opracowana w ramach procedury Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko.
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań stanowi kontynuację
wcześniejszego opracowania p.t. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji
poznańskiej (CBM, 2012). W dokumencie tym zdiagnozowano najważniejsze zagadnienia rozwoju
przestrzenno-funkcjonalnego oraz problemy wynikające z braku spójności polityki przestrzennej
w Metropolii Poznań. Studium miało więc charakter diagnostyczny i generalnie pozbawione było
elementów kierunkowych. Wykonane zostało dla obszaru miasta Poznania i gmin powiatu
poznańskiego. Ze względu na zmiany w zagospodarowaniu jakie zaszły od 2010 r. oraz konieczność
uwzględnienia czterech gmin spoza obszaru aglomeracji, członków Stowarzyszenia Metropolia
Poznań, również w Koncepcji dokonano ponownej diagnozy stanu zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru metropolii, na ogół według stanu na 2014 r.
Zakres przestrzenny Koncepcji obejmuje obszar Poznania i silnie powiązanych z nim
przestrzennie i funkcjonalnie gmin powiatu poznańskiego, tworzących wraz z miastem
monocentryczną aglomerację poznańską. Metropolia Poznań w większości pokrywa się
subregionalną jednostka statystyki publicznej NTS 3, miasto Poznań i powiat poznański reprezentują
poziom statystyki terytorialnej NTS 4, gminy metropolii natomiast poziom poziom NTS 5. Metropolia
Poznań obejmuje 22 jednostki administracyjne szczebla gminnego oraz w całości powiat poznański.
Wszystkie ww. jednostki samorządowe tworzą od 2011 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Obszar działania Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4013/2013
z dnia 7 listopada 2013 r. został określony jako obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania.
Według stanu na koniec 2013 r. Metropolia Poznań zajmuje powierzchnię 3082 km2,
i zamieszkiwana jest przez 1 014 194 osoby, co daje gęstość zaludnienia 320 os./km2, czyli blisko
trzykrotnie większą od średniej dla całej Polski (BDL GUS). Obszar metropolii zajmuje 10%
powierzchni województwa wielkopolskiego oraz stanowi 29% jego populacji.
Metropolia Poznań w granicach opracowania nie jest jednolitym układem ani
administracyjno-osadniczym ani przestrzenno-funkcjonalnym. W skład metropolii wchodzą:
miasto Poznań, 17 gmin powiatu poznańskiego oraz 4 gminy z powiatów sąsiednich. W świetle
przeprowadzonych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Centrum
Badań Metropolitalnych UAM delimitacji obszaru funkcjonalnego (metropolitalnego) miasta
Poznania, Metropolię Poznań należy uznać za przejściowy układ przestrzenno-funkcjonalny
(Delimitacja…, 2006; Delimitacja…, 2014). Terytorialne jest ona większa od aglomeracji poznańskiej
(określanej w dokumentach WBPP - rdzeniem obszaru metropolitalnego), której granice wyznacza
zasięg powiatu poznańskiego, ale mniejsza od całego obszaru metropolitalnego, którego granice
obejmują wszystkie ośrodki powiatowe wokół powiatu poznańskiego.
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Ryc. 1. Zasięg opracowania – Metropolia Poznań na tle podziału administracyjnego województwa
wielkopolskiego na powiaty

Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 2. Metropolia Poznań – podział administracyjny (2014 r.)

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 1. Status administracyjny, liczba ludności i powierzchnia gmin tworzących Metropolię Poznań
(2013 r.)
Lp. Jednostka terytorialna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Poznań
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Metropolia razem

Status administracyjny
miasto na prawach powiatu
gmina miejsko-wiejska
gmina wiejska
gmina wiejska
gmina wiejska
gmina wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejska
gmina wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina wiejska
Stowarzyszenie

Liczba
ludności
548 028
12 348
26 750
21 489
6951
23 210
17 465
23 075
30 676
29 824
16 663
33 454
18 814
9819
14 565
9283
14 791
15 971
46 530
29 656
41 378
23 454
1 014 194

Powierzchnia
w km2
262
91
82
108
74
66
155
186
14
172
172
340
189
16
79
198
175
117
102
176
206
102
3082

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Opracowanie przedstawia zróżnicowanie przestrzenne struktury i rozwoju przestrzennego
Metropolii Poznań na trzech poziomach:
zasadniczego podziału administracyjnego kraju (gminy),
obrębów ewidencyjnych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
(TERYT),
jednostek funkcjonalnych, delimitowanych w oparciu o kryteria przyrodnicze lub
infrastrukturalne.
Podstawowymi elementami struktury administracyjnej Metropolii Poznań w granicach
opracowania są według stanu na 2014 r.:
miasto Poznań (o statusie miasta na prawach powiatu),
powiat poznański jako jednostka samorządu lokalnego szczebla ponadgminnego,
21 gmin - jednostek lokalnych, w tym 2 gminy miejskie (Luboń i Puszczykowo), 11 gmin
miejsko-wiejskich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Stęszew, Swarzędz, Szamotuły Śrem) oraz 8 gmin wiejskich (Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo,
Komorniki, Rokietnica, Skoki, Suchy Las, Tarnowo Podgórne).
Drugim zasadniczym odniesieniem w Studium jest podział na jednostki ewidencyjne, tworzony
dla celów ewidencji gruntów i budynków. Według Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
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i budynków z 2001 r., jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach
administracyjnych gminy. Podział na jednostki ewidencyjne w metropolii obejmuje 442 obrębów
ewidencyjnych. W Poznaniu jest ich 40, a w pozostałych gminach metropolii łącznie 402.
Informacje zawarte w opracowaniu zasadniczo obejmują stan na 31 grudnia 2014 r. Dotyczy
to danych diagnostycznych pozyskiwanych w urzędach miast i gmin metropolii oraz w innych:
lokalnych, powiatowych i wojewódzkich instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną. Stan
ten dotyczy także daty pozyskania lokalnych dokumentów planistycznych. Część danych, szczególnie
objętych statystyką GUS, uwzględnia stan z 31.12.2013 r. i lat wcześniejszych. Dynamika zjawisk
obejmuje głównie okres po 2000 r., co wiąże się z etapem szczególnie intensywnej suburbanizacji
i silnych przekształceń w zagospodarowaniu przestrzennym jednostek terytorialnych tworzących
Metropolię Poznań.
Prezentowana Koncepcja jest dokumentem wspierającym działania planistyczne gmin w celu
zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju na obszarze całej Metropolii Poznań.
Opracowanie ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym
prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu województwa (por. rozdz. 1.1)
a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy. Opracowanie
powinno być, w wymiarze przestrzennym, instrumentem polityki rozwoju Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, które zgodnie z zapisem swojego statutu (art. 11) „prowadzi działania
wspierające wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju” oraz „monitoring procesów
społeczno-gospodarczych i środowiskowych”.
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1.3. Baza danych przestrzennych

Lech Kaczmarek

1.3. Baza danych przestrzennych
Zagadnienia opracowywane w ramach Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego
Metropolii Poznań są rozpatrywane w kontekście przestrzennym. Prace poszczególnych zespołów
oparte są na analizie szeregu danych przestrzennych od tradycyjnych map topograficznych
i tematycznych poprzez urzędowe cyfrowe bazy danych przestrzennych po opracowania cyfrowe
danych przestrzennych wykonywane przez współautorów niniejszej Koncepcji. Dane te zostały
zorganizowane w jednorodną bazę danych przestrzennych, której celem jest:
zintegrowanie wszystkich danych przestrzennych do jednego układu odniesień przestrzennych
i zestandaryzowanego formatu zapisu plików cyfrowych,
zapewnienie referencyjności prezentowanych koncepcji do istniejących układów obiektów
przyrodniczych oraz aktualnych granic administracyjnych, ewidencyjnych, hydrograficznych
i innych,
zapewnienie realizacji wszechstronnych analiz przestrzennych poszczególnych składowych
Koncepcji,
generowanie map syntetycznych i innych obrazów kartograficznych towarzyszących Koncepcji,
udostępnianie wyników opracowań Koncepcji w postaci obrazów kartograficznych oraz bazy
danych, która może zasilić geoportal Metropolii Poznań.
Baza danych przestrzennych Metropolii Poznań składa się z dwóch zasadniczych
komponentów: zbioru danych źródłowych oraz opracowań autorskich.
Zbiór danych źródłowych to zasoby pozyskane z urzędów i instytucji, stanowiące elementy
polskiej infrastruktury informacji przestrzennej (Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
w Polsce, Dz. U. Nr 76, poz. 489). Dane te zostały pozyskane od ich dysponentów i przetworzone do
jednolitego formatu (ESRI shapefile dla zbiorów wektorowych i GeoTIFF dla zbiorów rastrowych)
oraz przetransformowane do państwowego układu współrzędnych PL-1992. Natomiast
opracowania autorskie stanowią zasób danych przestrzennych wytworzonych przez autorów
Koncepcji. Są to zbiory danych wektorowych, które stanowią elementy składowe map opracowania
Koncepcji.
Do stworzenia bazy danych przestrzennych Metropolii Poznań wykorzystano szereg
nowoczesnych produktów w postaci cyfrowych baz danych. Na szczególną uwagę zasługują
materiały, które mają charakter referencji przestrzennej. Są to:
1. Państwowy Rejestr Granic (PRG) – rejestr urzędowy granic administracyjnych
trójstopniowego podziału administracyjnego kraju i obrębów ewidencyjnych oraz punktów
adresowych i innych granic (np. nadleśnictw, urzędów skarbowych), szczególnie przydatny
w agregacji obiektów i zjawisk w jednostkach podziału administracyjnego oraz
w geokodowaniu z wykorzystaniem adresu.
2. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) – zbiory nazw obiektów fizjograficznych
oraz urzędowych aktualnych nazw miejscowości. Jest to materiał przydatny przy etykietowaniu
map tymi nazwami oraz przy geokodowaniu z wykorzystaniem nazwy miejscowości.
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3. Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO250GIS) – wektorowa baza danych na poziomie
skalowych 1:250 000 opracowana w 2003 r. Mimo braku aktualności warstwy tematyczne były
przydatne przy tworzeniu wizualizacji wielu zjawisk.
4. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – wektorowa baza danych odpowiadająca
skali mapy topograficznej 1:10 000, zawierająca bogaty katalog obiektów topograficznych o
aktualności 2011-13. Ta baza została wykorzystania do identyfikacji konkretnych obiektów (np.
budynków, dróg), określania ich zasięgu, relacji przestrzennych oraz jako podstawowy,
aktualny materiał do wizualizacji topografii obszaru opracowania.
5. Numeryczny Model Terenu (NMT100) – w postaci siatki punktów wysokościowych o oczku
siatki 100m został wykorzystywany do analiz widoczności, nachyleń stoków oraz do wizualizacji
ukształtowania powierzchni terenu.
6. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) – wektorowa baza danych obejmująca obiekty działek
ewidencyjnych, budynków oraz wydzielenia klasoużytków gruntowych, a także informacje
opisowe; ewidencja jest najważniejszą referencją zjawisk planistycznych oraz bonitacji gleb
gruntów rolnych.
7. Leśna Mapa Numeryczna (LMN) – wektorowa mapa wydzieleń (pododdziałów leśnych)
obszarów Lasów Państwowych z informacją na temat siedlisk, struktury gatunkowej i wieku
drzewostanu i in.; wykorzystywana w opracowaniach dotyczących środowiska przyrodniczego
oraz do waloryzacji obszarów leśnych dla celów turystyki i rekreacji.
8. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) – rejestr jednostek hydrograficznych
przydatna przy opracowaniach zasobów wodnych Metropolii.
Dane te zostały udostępnione na cele realizacji Koncepcji przez ich dysponentów (tab. 2.).
Tab. 2. Referencyjne bazy danych przestrzennych wykorzystane w opracowaniu
Nazwa

Dysponent

Państwowy Rejestr Granic (PRG)
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG)
Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO250GIS)
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Główny Geodeta Kraju
Główny Geodeta Kraju
Główny Geodeta Kraju
Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Główny Geodeta Kraju
Powiatowe Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Lasy Państwowe
Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

Numeryczny Model Terenu (NMT100)
Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

Leśna Mapa Numeryczna (LMN)
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)

Skala nominalna/układ
współrzędnych
1:5 000 / PL-1992
1:10 000 / PL-1992
1:250 000 / PL-1992
1:10 000 / PL-1992

1:10 000 / PL-1992
1:5 000 / PL-2000

1:5 000 / PL-1992
1:100 000 / PL- 1992

Źródło: Opracowanie własne.

Materiałem pomocniczym i uzupełniającym w bazie danych były przede wszystkim:
zasoby archiwalnych materiałów kartograficznych w postaci rastrowej: mapa topograficzna
1: 10 000 i 1: 50 000, mapy tematyczne 1: 50 000 (Mapa Hydrograficzna Polski, Mapa
Sozologiczna Polski, Szczegółowa Mapa Geologiczna, Mapa Hydrogeologiczna i inne),
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opracowanie Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej wraz
z utworzoną na te cele bazą danych (CBM, 2012),
dane przestrzenne udostępniane przez ich dysponentów za pośrednictwem internetu
w postaci usługi sieciowej Web Map Service (WMS), np. dane Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Głównego Geodety Kraju.
Dane wynikowe były generowane do różnych układów obiektów przestrzennych, w zależności
od rodzaju przekazywanej informacji:
do jednostek przyrodniczych (zlewnie, klasy bonitacyjne gleb),
do obiektów punktowych (adresy lokalizujące zjawisko, centroid miejscowości),
do jednostek statystycznych (gminy),
do jednostek ewidencyjnych (obrębów ewidencyjnych; działek ewidencyjnych).
Najistotniejszym problemem do rozwiązania przy konstruowaniu Bazy Danych Przestrzennych
Metropolii Poznań było zapewnienie jednolitej i spójnej referencji przestrzennej rozpatrywanych
obiektów i zjawisk. Ujednolicenie i uspójnienie przestrzenne danych należy przy tym rozumieć przez:
zapewnienie wewnętrznej spójności przestrzennej przygotowywanych danych poprzez
przyjęcie jednorodnego, poprawnego topologicznie podziału terenu na naturalne
(przyrodnicze) i sztuczne (np. administracyjne) jednostki przestrzenne,
zagwarantowanie zgodności danych z obowiązującymi podziałami kraju na jednostki
przestrzenne (np. podział
statystyczny, ewidencyjny, hydrograficzny), systemami
identyfikatorów (np. TERYT, NTS, ID_HYD) oraz zastosowanie państwowego układu odniesień
przestrzennych (Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992).
Spełnienie powyższych warunków sprawia, że wyniki projektu zamieszczone w bazie danych
mogą być bezpośrednio odnoszone do innych elementów infrastruktury informacji przestrzennej.
Podstawowym systemem podziału obszaru Metropolii Poznań zastosowanym w opracowaniu
jest system TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, wprowadzony
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031).
System TERYT jednoznacznie identyfikuje obiekty przestrzenne na trzech poziomach podziału
administracyjnego kraju (województwa, powiaty, gminy) oraz na dwóch poziomach podziału
ewidencyjnego (obręby ewidencyjne oraz działki ewidencyjne i budynki). Każdy obiekt w systemie
posiada swój unikalny identyfikator w postaci ciągu znaków alfanumerycznych.
Dla celów bazy danych system TERYT jest połączony z Państwowym Rejestrem Granic,
prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10
stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 199). Stanowi on ujednolicony przestrzennie i topologicznie
system granic i powierzchni administracyjnego podziału kraju, jednostek i obrębów ewidencyjnych
oraz innych jednostek (rejonów statystycznych, obwodów spisowych, podziału ze względu na
właściwość miejscową sądów itp.).
Zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic opracowanie obejmuje swym zasięgiem pełny obszar
dwóch powiatów poznańskiego grodzkiego i poznańskiego ziemskiego oraz części powiatów:
obornickiego, szamotulskiego, śremskiego i wągrowieckiego. Obszar Metropolii Poznań składa się
z 22 gmin, w tym 3 gmin miejskich, 12 gmin miejsko-wiejskich i 7 gmin wiejskich. Ogólna liczba
obrębów ewidencyjnych w granicach Metropolii Poznań wynosi 442 (mapa 1.).
Do tworzenia opracowań kartograficznych zastosowano interfejsy redakcji kartograficznej
zawarte w pakietach wykorzystywanych aplikacji geoinformacyjnych. W wyniku redakcji
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kartograficznej powstały opracowania w dwóch postaciach: analogowej i cyfrowej. Skala map
analogowych była ograniczona formatem opracowania Koncepcji oraz wskazaniami Zamawiającego.
Mapy zostały przygotowane w pięciu różnych rozmiarach i skalach:
mniejszym niż format A3 bez wskazania skali - jako proste kartogramy, kartodiagmy i inne
wizualizacje; te mapy są umieszczone w publikacji jako ryciny z widoczną podziałką,
format A3 w skali 1:250 000 - mapy całego obszaru Metropolii,
format A3 w skali 1:50 000 - mapy miasta Poznań,
format A0 w skali 1:100 000 - mapy kierunkowe Metropolii,
format A0+ (150 x 185 cm) w skali 1:50 000 - mapa syntetyczna oraz mapa przeznaczenia
terenu na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin.
Z wyjątkiem pierwszej grupy rozmiarowej, wszystkie opracowania kartograficzne posiadają
niezbędne elementy mapy: zdefiniowany układ współrzędnych wraz z siatką kilometrową w treści
mapy, skalę, podziałkę, niezbędne objaśnienia, a także tytuł, dane o autorach, źródłach informacji
oraz dacie wykonania opracowania. Niezależnie od postaci analogowej mapy są dostępne w postaci
cyfrowej jako pliki w formacie PDF i/lub JPG.
Na etapie redakcji kartograficznej zastosowano szereg metod prezentacji zjawisk i obiektów
takich jak metoda punktowa, sygnaturowa, zasięgów, kartogram, kartodiagram, buforowanie i inne.
Zagadnienia tematyczne map wizualizowano w odniesieniu do wybranych elementów topografii.
W tym celu zredagowano kilka wersji mapy podkładowej, wykorzystując aktualne dane zawarte
w Bazie Danych Obiektów Topograficznych, Państwowym Rejestrze Granic i Państwowym Rejestrze
Nazw Geograficznych.
Uspójnienie wyników opracowań kartograficznych do postaci bazy danych przestrzennych
Metropolii Poznań pozwala stworzyć cyfrowe obrazy przestrzeni Metropolii, które będzie można
udostępniać przez Internet w postaci geoportalu. Jednocześnie kluczowe warstwy tematyczne
Koncepcji będą mogły być udostępniane publicznie za pośrednictwem usługi sieciowej Web Map
Service (WMS) i zasilić krajową infrastrukturę informacji przestrzennej.
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Mapa 1.
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2. METROPOLIA POZNAŃ
W ŚWIETLE DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH
I PLANISTYCZNYCH
Zintegrowana Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest silnie
osadzona w istniejącym systemie dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie
europejskim, krajowym, regionalnym i metropolitalnym. Priorytety rozwoju jednostek
terytorialnych powinny wpisywać się w plany rozwoju przestrzennego i strategie jednostek
wyższego rzędu. W myśl zasady subsydiarności, jednostki wyższego rzędu wspomagają realizację
planów i strategii lokalnych, poprzez wsparcie polityczne, instytucjonalne, organizacyjne
i finansowe. Z kolei jednostki niższego rzędu, poprzez swoje działania przyczyniają się do realizacji
polityk terytorialnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, państwa i całego kontynentu.
W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu obowiązujących i opracowywanych planów, koncepcji
i strategii, które w istotny sposób od strony merytorycznej uzasadniają proponowane kierunki
rozwoju metropolii.
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2.1. Terytorialne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego

Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła

2.1. Terytorialne strategie rozwoju
społeczno-gospodarczego
Logika zintegrowanego planowania opiera się na powiązaniu celów rozwoju przestrzennego
z celami rozwoju społeczno-gospodarczego, zgodnymi z wyzwaniami europejskimi, krajowymi,
regionalnymi i metropolitalnymi. Są one formułowane w oparciu zarówno o analizę potrzeb
rozwojowych jak i potencjałów terytorialnych. System dokumentów strategicznych obowiązujących
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, istotnych dla realizacji polityki rozwoju
Metropolii Poznań tworzą następujące akty:
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Europa 2020.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta i obszary wiejskie.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020.
Strategia Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania (projekt).
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty stanowią istotne uwarunkowania strategiczne
i planistyczne dla zintegrowanego (przestrzennego i społeczno-gospodarczego) rozwoju Metropolii
Poznań.

Strategie europejskie
Zagadnienie miejskich obszarów funkcjonalnych jest elementem europejskiej polityki
regionalnej. Od wejścia w życie Strategii Lizbońskiej (Strategia Unii Europejskiej do 2010 r.), za
kluczowe ogniwa rozwoju społeczno-gospodarczego kontynentu uważa się obszary metropolitalne.
Roli metropolii w rozwoju kontynentu wiele uwagi poświęca się w europejskiej polityce
przestrzennej, opartej na zasadzie spójności. W dokumencie UE „Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
dla Spójności” (2006) wyraźnie uwypuklone zostały zagadnienia racjonalnego gospodarowania
przestrzenią, urbanizacji, rozwoju miast i powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastami a terenami
wiejskimi. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie polityki miejskiej i zrównoważonego rozwoju
miast dla wspólnot lokalnych i regionalnych oraz na kluczową funkcję wielkich miast-metropolii
w rozwoju UE. Dokument ten przesunął tzw. wymiar miejski do nurtu programowania UE w okresie
2007 – 2013 – czyli do określonych programów operacyjnych. Szczegółowe ustalenia zawiera
„Zielona Księga UE w sprawie spójności terytorialnej – przekształcenie różnorodności terytorialnej
w siłę” (2008).
W Strategii Europa 2020 kładzie się nacisk na rozwój przedsiębiorczości i poprawę dostępu do
rynku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dopasowanie popytu do podaży na rynku pracy,
lepszą edukację poprzez poprawę jakości kształcenia, wzrost innowacyjności i rozwój społeczeństwa
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cyfrowego, modernizację transportu i poprawę efektywności energetycznej. W sytuacji Polski –
kraju stojącego wciąż przed olbrzymimi wyzwaniami modernizacyjnymi – na obecnym etapie
rozwoju istotne znaczenie dla realizacji unijnej strategii ma lepsze wykorzystanie potencjałów
obszarów miejskich. W świetle zapisów Strategii Europa 2020 „wszystkie władze: krajowe,
regionalne i lokalne powinny realizować na swoim terenie partnerstwo, ściśle włączając do tego
procesu lokalne parlamenty, a także podmioty socjalne oraz przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, przyczyniając się do opracowania programów reform oraz ich wdrażania”. Istotnym
argumentem dla wspierania rozwoju obszarów funkcjonalnych są zapisy Karty Lipskiej na rzecz
zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), zawierającego ramy polityki rozwoju miast
europejskich. Według Karty wzmocniona powinna zostać koordynacja na poziomie lokalnym w celu
osiągnięcia równorzędnego partnerstwa pomiędzy dużymi miastami, a obszarami wiejskimi i małymi
miastami w regionach miejskich i aglomeracjach. W zapisach Karty, jako dokumentu państw
członkowskich UE, zagadnienie to ujęte zostało następująco: „Władze publiczne na każdym szczeblu
– lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – ponoszą odpowiedzialność za przyszłość
naszych miast. Aby wszystkie te szczeble działały w sposób efektywny, musimy poprawić
koordynację obszarów polityki sektorowej i rozwinąć nowe poczucie odpowiedzialności za politykę
zintegrowanego rozwoju miejskiego.”

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020
Dokumentem wyznaczającym priorytety rozwoju regionalnego kraju w najbliższej dekadzie jest
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 – regiony, miasta i obszary wiejskie (KSRR
2020). Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady
i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys
mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania
i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych mających
największy wpływ na osiąganie celów określonych w stosunku do terytoriów. Wiele zapisów dotyczy
zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy,
koordynacji, efektywności, monitorowania i ewaluacji. Polityka regionalna jest rozumiana szerzej niż
dotychczas – jako interwencja publiczna realizująca cele rozwojowe kraju przez działania
ukierunkowane terytorialnie. W KSRR 2020 stolice województw, w tym miasto Poznań, postrzegane
są jako główne centra rozwoju regionów, które w największym stopniu przyczyniają się do
budowania siły konkurencyjnej regionu. Dzięki silnym miastom, skupiającym nowoczesne
i konkurencyjne przedsiębiorstwa, oferującym miejsca pracy, wysokiej jakości usługi edukacyjne
i kulturalne, wzmacniana będzie pozycja każdego z regionów oraz zwiększany będzie zasięg
pozytywnego oddziaływania na cały obszar województwa.
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 ustalono następujące cele polityki
regionalnej do 2020 roku:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”);
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”);
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
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Pierwszy cel polityki regionalnej do 2020 r. dotyczy całego obszaru Polski. W jego ramach
podstawowymi kierunkami działań są:
jak najlepsze wykorzystanie potencjału terytoriów cechujących się największą zdolnością do
kreowania wzrostu gospodarczego (Warszawy i pozostałych ośrodków wojewódzkich wraz
z ich obszarami funkcjonalnymi),
wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych,
budowanie mechanizmów służących rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów
wzrostu przy jednoczesnej budowie potencjału absorpcyjnego i wykorzystanie potencjału
endogenicznego innych obszarów takich jak ośrodki subregionalne, obszary wiejskie i inne
obszary funkcjonalne o wyraźnej specjalizacji przestrzennej.
Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów
funkcjonalnych polegać ma na oddziaływaniu na te czynniki rozwojowe, które stanowią o sile
konkurencyjnej najważniejszych ośrodków miejskich, a tym samym regionów i koncentruje się na:
rozwijaniu powiązań funkcjonalnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych między
ośrodkami wojewódzkimi – węzłami sieci w układzie międzynarodowym i krajowym,
wzmacnianiu funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki i kultury
(w tym funkcji symbolicznych) oraz wzmacnianiu roli ośrodków edukacji na poziomie wyższym
– tworzących warunki dla gospodarki opartej na wiedzy,
wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań
organizacyjnych), usług komunalnych, rynku pracy.
W zapisach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2020 r. istotnym działaniem,
wpływającym wydatnie na konkurencyjność całych regionów, ma być wdrożenie różnych rozwiązań
organizacyjnych oraz rozbudowa i optymalizacja jakości systemów transportu na obszarach
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ze względu na skalę problemów „zatłoczenia” miast
polityka regionalna uczestniczy w rozwijaniu systemów transportu, w tym integrowaniu ich
z regionalnymi systemami transportowymi, z silną promocją i preferencją dla transportu
zbiorowego. Według KSRR integracja rożnych rodzajów transportu, jak i oferta transportu
zbiorowego, warunkuje możliwości rozwoju funkcji metropolitalnych, a tym samym przyciągania
inwestycji i tworzenia dobrej jakości miejsc pracy.
Duże znaczenie dla podwyższenia konkurencyjności ośrodków wojewódzkich ma wspieranie
integracji obszaru funkcjonalnego poszczególnych ośrodków miejskich. Strategia zapowiada stałe
dokonywanie usprawnień w tym zakresie – zarówno poprzez działania o charakterze prawnym
i organizacyjnym w zakresie dążenia do spójności i optymalizacji usług publicznych w obrębie tych
obszarów – usług komunalnych, edukacyjnych, administracyjnych, jak i inwestycyjnych np. z zakresu
porządkowania przestrzeni publicznej czy rozbudowy infrastruktury transportowej.
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Ryc. 3. Przestrzenne kierunki działań w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 –
2020

Źródło: KSRR 2020.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Rola i kierunki rozwoju Poznania i jego obszaru funkcjonalnego znajdują odzwierciedlenie
w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020. Dokument ten
przyjęty został przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 17.12.2012 r. Jednym z kluczowych
wyzwań stojących przed regionem Wielkopolski według Strategii jest wzrost wewnętrznej integracji
i istotna poprawa jakości życia mieszkańców Wielkopolski.
Według zapisów Strategii w województwie wielkopolskim postępuje proces metropolizacji, co
jest jednym z głównych, obok globalizacji, wyznaczników współczesnego rozwoju. W Poznaniu
i powiecie poznańskim w coraz większym stopniu koncentrują się wszystkie istotne potencjały
społeczno-gospodarcze regionu. Jest to przede wszystkim miejsce koncentracji zarządów firm
o zasięgu ponadregionalnym, wysoko kwalifikowanej kadry zarządczej, przedstawicieli nauki
i kultury. Metropolia poznańska jest także miejscem absorpcji globalnych innowacji i źródłem ich
rozprzestrzeniania na region, a także miejscem tworzenia innowacji regionalnych. Przez bogatą
ofertę usługową i wysoki poziom życia przyciąga nowych mieszkańców.
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W strategii regionalnej zauważa się jednak, że Poznań i jego otoczenie funkcjonalne, mimo
wysokich wskaźników makroekonomicznych, to także miejsce wielu problemów rozwojowych
w takich dziedzinach, jak środowisko, czy komunikacja zbiorowa. Widoczne są także objawy upadku,
bądź utraty funkcji przez poszczególne dzielnice. Problemy metropolii to także zjawisko
suburbanizacji, czyli „ucieczki” mieszkańców z Poznania do powiatu poznańskiego, skutkujące
spadkiem liczby ludności miasta, a także chaosem przestrzennym. W Strategii zwraca się także
uwagę na niedorozwój mechanizmów współdziałania wewnątrz obszaru metropolitalnego i jego
integracji.
Z punktu widzenia rozwoju Poznania i jego obszaru funkcjonalnego istotne znaczenie ma
realizacja przez samorząd województwa dwóch celów strategicznych:
Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. Niezbędnym
działaniem w tym zakresie jest poprawa jakości połączeń pomiędzy Poznaniem a ośrodkami
subregionalnymi oraz obszarami wiejskimi celem aktywizacji i wykorzystania ich potencjałów.
W tym celu zaplanowano cel operacyjny 1.5. Rozwój transportu zbiorowego, w którym za
priorytet uznaje się:
− rozwój i promocję kolei metropolitalnej,
− zwiększenie częstotliwości i skrócenie czasu przejazdów,
− rozbudowę sieci przystanków i punktów przesiadkowych.
Cel strategiczny 4. Wzmocnienie konkurencyjności Metropolii poznańskiej i innych ośrodków
wzrostu w województwie. W jego ramach planuje się cel operacyjny 4.1. Rozwój Metropolii
Poznańskiej. Zakres interwencji tego celu obejmie rozwój funkcji metropolitalnych,
wzmacnianie powiązań z ośrodkami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a także
wspieranie powiązań wewnątrz obszaru metropolitalnego. Ważnym elementem interwencji
w ramach tego celu będzie wsparcie integracji obszaru metropolitalnego z otoczeniem
regionalnym, szczególnie w zakresie relacji wzajemnie korzystnych. Cel 4.1. ma być
realizowany m.in. poprzez:
− zwiększenie powiązań komunikacyjnych stolicy regionu z otoczeniem, wraz z modernizacją
poznańskiego węzła komunikacyjnego, w tym poprawa stanu komunikacji zbiorowej,
− rozwój lotniska Poznań – Ławica,
− rozwój poznańskiego ośrodka akademickiego i badawczego oraz wsparcie jego powiązania
z gospodarką, jako źródła innowacji,
− wzmocnienie infrastruktury społecznej służącej całemu regionowi,
− rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych charakterze regionalnym,
krajowym i międzynarodowym,
− aktywizację i wzmocnienie pozarolniczych funkcji terenów wiejskich leżących w granicach
poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Zgodnie z zapisami strategii regionalnej, obszar funkcjonalny Poznania jest jednym
z najistotniejszych czynników rozwoju Wielkopolski, stanowi o pozycji konkurencyjnej regionu, jest
węzłem globalnej wymiany informacji, bez którego nie jest możliwy szybki rozwój pozostałej części
województwa.
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Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030
Zaktualizowana Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 przyjęta została Uchwałą
Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. W ww. dokumencie sformułowano 4 cele
strategiczne:
1. Rozwój gospodarki innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.
2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu.
3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta.
4. Utworzenie Metropolii Poznań.
Istotny dla rozwoju miasta i jego obszaru funkcjonalnego jest ostatni z ww. celów rozwojowych
miasta, uszczegółowiony w postaci programu strategicznego „Metropolitalny Poznań”. Zakłada on
realizację dwóch celów operacyjnych:
1. Wzmocnienie spójności Metropolii poprzez integrację przestrzenno-funkcjonalną
Poznania z gminami aglomeracji.
2. Zwiększenie usieciowienia Metropolii Poznań (powiązania w regionie, kraju, Europie i na
świecie).
Tak sformułowane cele wskazują na jego ponadsektorowy charakter obejmujący działania
w sferach: ekonomicznej, społecznej, politycznej (instytucjonalno-organizacyjnej) i przestrzennej
(gospodarka przestrzenna).
Z punktu widzenia rozwoju przestrzennego najważniejsze znaczenia ma realizacja celu
operacyjnego „spójność”, który zawiera następujące działania:
1. Opracowanie koncepcji kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii Poznań.
2. Opracowanie metropolitalnego systemu informacji przestrzennej.
3. Opracowanie metropolitalnego planu gospodarki niskoemisyjnej.
4. Utworzenie metropolitalnego związku JST z udziałem Miasta Poznania poprzedzone
aktywnym uczestnictwem w pracach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
5. Utworzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Wodno-Ściekowa Metropolii
Poznań”.
6. Utworzenie Związku Międzygminnego „Transport Publiczny Metropolii Poznań”.
7. Budowa Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
8. Budowa systemu wspólnej promocji gospodarczej metropolii.
9. Opracowanie i promocja metropolitalnej oferty turystycznej.
10. Kształtowanie, rozwój i promocja identyfikacji mieszkańców z Metropolią Poznań jako
wspólnym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku.
11. Badania świadomości i tożsamości metropolitalnej.
Realizacja programu Metropolitalny Poznań odwołuje się do ustaleń Strategii Rozwoju
Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, której zapisy traktowane są jako
komplementarne do ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Poznania.

Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020
Najważniejszym dokumentem programowym dla ukierunkowania działań integracyjnych
w obszarze funkcjonalnym Poznania Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań
2020. Jest to jeden z pierwszych tego typu dokumentów w kraju, do którego samorządy w polskim

32
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

2.1. Terytorialne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego

systemie prawnym nie były zobligowane. Finalnie ma on charakter Białej Księgi, dla zaznaczenia
elastyczności i gotowości na różną aktywność poszczególnych samorządów oraz innych organizacji
i podmiotów angażujących się w realizację Strategii.
Strategia Metropolia Poznań 2020 przedstawia wspólną perspektywę rozwojową dla
jednostek samorządowych współpracujących w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Ryc. 4. Osie i programy strategiczne wyznaczone w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.
Metropolia Poznań 2020

Źródło: Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.

Metropolia Poznań umiejętnie łączy potencjał miasta Poznania, sąsiednich gmin i powiatu
poznańskiego. Dzięki wielkopolskiej tradycji i solidności, europejskim standardom, wiedzy
i kreatywności, wspólnie podejmowane działania przyczyniają się do:
podnoszenia jakości życia mieszkańców,
rozwoju przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki,
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kształtowania ładu przestrzennego,
utrwalania wizerunku zintegrowanej i dynamicznej metropolii sukcesu.
Niezbędne działania kierunkowe w Metropolii Poznań ujęte zostały w pięć osi strategicznych:
1. Gospodarka przestrzenna i środowisko: kształtowanie ładu przestrzennego w metropolii, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju;
2. Infrastruktura i organizacja transportu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
metropolii oraz zapewnienie jej spójności, z preferencją dla rozwoju zintegrowanej komunikacji
publicznej;
3. Gospodarka i rynek pracy: wspieranie rozwoju gospodarczego, którego celem jest wzrost
konkurencyjności metropolii jako miejsca dobrych inwestycji i rozwój sektora innowacyjnego;
4. Usługi społeczne: tworzenie przyjaznych mieszkańcom usług społecznych, gwarantujących dobrą
dostępność przestrzenną i ekonomiczną;
5. Zintegrowane zarządzanie i marketing terytorialny: budowa form współpracy i sprawnego
zarządzania w metropolii z udziałem samorządów oraz innych instytucji publicznych
i komercyjnych.
Dla ww. 5 osi strategicznych sformułowano 28 programów strategicznych, będących
odpowiedzią na wyzwania rozwojowe najbliższej dekady. Jednym z nich jest program Koncepcja
zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej. Jego celem jest stworzenie spójnej wizji
zagospodarowania przestrzennego metropolii w celu zapewnienia zrównoważonego i trwałego
rozwoju, a także projektu rozmieszczenia funkcji oraz infrastruktury o charakterze metropolitalnym.
Obok opracowania koncepcji dokument strategiczny za cel stawia stworzenie zasad wdrażania ustaleń
koncepcji do studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Niniejsze opracowanie
realizuje założenia tego programu.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania (projekt)
Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej Metropolia Poznań 2020 stała się podstawą do
opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskim obszarze
funkcjonalnym Poznania. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020, przy pomocy
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), partnerstwa jednostek samorządu
terytorialnego mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, służące zrównoważonemu
rozwojowi miast i otaczających je obszarów wiejskich w Polsce. Instrument ZIT łączy działania
finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Podstawowym dokumentem w zakresie udzielenia wsparcia w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego jest Strategia ZIT. Określa ona zintegrowane działania służące
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, demograficznych i społecznych, które
mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych.
Samorządy terytorialne tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w oparciu
o porozumienie wszystkich jego członków, wypracowały wspólną Strategię Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Jest ona rozwinięciem przyjętej w maju 2011 r. przez Prezydenta
Miasta Poznania, Starostę Poznańskiego oraz burmistrzów i wójtów, Strategii rozwoju
aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. Jest także realizacją celów statutowych
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Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zapisu art. 11 pkt. 1 mówiącego o „prowadzeniu działań
wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju”.
Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania jako obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych został określony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4013/2013
z dnia 7 listopada 2013 r. Obejmuje on terytorium 22 gmin będących członkami Stowarzyszenia
Metropolia Poznań.
W projekcie Strategii ZIT dla Metropolii Poznań (listopad 2014) znalazło się 10 programów
strategicznych, z których 4 mają związek ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym. Są to
programy:
Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) - integracja systemu transportu publicznego wokół
transportu szynowego. Węzły integracji - budowa funkcjonalnych punktów przesiadkowych;
Metropolitalny system tras rowerowych. Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze
funkcjonalnym Poznania przesiadkowych;
Ochrona i modernizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej;
Integracja sieci dróg zarządzanych przez samorząd z drogami S5 i S11 oraz z autostradą A2.
Strategia ZIT w momencie ukończenia niniejszego opracowania znajdowała się w fazie
konsultacji i uzgodnień. Z chwilą jej przyjęcia, Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Metropolii Poznań powinna stanowić ważne odniesienie do realizacji ww. programów
strategicznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
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2.2. Krajowe i regionalne dokumenty
polityki przestrzennej
System dokumentów planowania na obszarze Metropolii Poznań tworzą następujące akty:
szczebla krajowego: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
szczebla regionalnego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Wielkopolskiego,
Planu
zagospodarowania
szczebla
metropolitalnego/subregionalnego:
Projekt
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
`
Wymienione wyżej dokumenty mają charakter zewnętrznych uwarunkowań planistycznych,
gdyż były w dużej mierze opracowywane bez aktywnego udziału podmiotów tworzących metropolię.
Istotnym wyjątkiem były w tym przypadku prace nad projektem Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, który był szerzej konsultowany ze
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i jego członkami, a szereg ich uwag zostało uwzględnione
w ostatecznej wersji projektu.
W 2012 r. samorządy Stowarzyszenia Metropolia Poznań zleciły opracowanie Studium
Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej. W opracowaniu tym
wykonawca, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, przedstawił różne elementy środowiska
przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji, a także aktualne polityki
przestrzenne miast i gmin wraz z syntezą kierunków ich rozwoju w skali całej aglomeracji (miasta
i powiatu poznańskiego).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) została opublikowana
27 kwietnia 2012 r. w Monitorze Polskim (poz. 252) jako załącznik do Uchwały Nr 239 Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. Jest ona oficjalnie obowiązującym dokumentem polityki
przestrzennej szczebla krajowego. Zapisy Koncepcji stanowią bardzo istotny krok naprzód
w dziedzinie planowania metropolitalnego, pomimo iż część zapisów ma charakter postulatywny
i dla swojego wdrożenia wymaga daleko nieraz idących zmian ustawodawczych. Jednym
z kluczowych elementów nowej Koncepcji jest wprowadzenie jako oddzielnej przekrojowej kategorii
planistycznej tzw. planowania funkcjonalnego – niezbędnego ze względu na konieczność
zapewnienia planowania na obszarach o specyficznych cechach, niezwiązanych z ograniczeniami
administracyjnymi, niezależnie od istnienia planu krajowego, planów wojewódzkich czy lokalnych
(plany obszarów funkcjonalnych).
Wśród wymienionych w Koncepcji uwarunkowań polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat pojawia się problematyka powiązań
funkcjonalnych między miastami a ich zapleczem. Zdaniem autorów Koncepcji, w dobie globalizacji
zachodzi proces osłabiania powiązań funkcjonalnych między miastami metropolitalnymi a ich
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zapleczem, na rzecz wzmocnienia związków z innymi metropoliami. Równocześnie obserwuje się
zwiększanie bezpośredniego oddziaływania miasta na tereny przyległe, definiowane jako miejski
obszar funkcjonalny. Zasięg tego obszaru wyznaczany jest przez rozlewanie się miasta (urban
sprawl), zarówno form zabudowy, jak i miejskiego stylu życia, oraz rosnący zakres dojazdów do pracy
do centrów miast. Oznacza to, że w Polsce następuje odejście od tradycyjnego podziału struktur
osadniczych na miasto i wieś, ponieważ obszary wiejskie, zwłaszcza w sąsiedztwie dużych ośrodków
miejskich, w coraz mniejszym stopniu ograniczają się jedynie do funkcji rolniczej.
W Koncepcji wyraźnie dostrzeżony został problem nieskoordynowanego rozwoju obszarów
funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich. W strefach podmiejskich tych ośrodków nasila się
zjawisko żywiołowej urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego. Skutkuje to degradacją
krajobrazu i rosnącymi kosztami ekonomicznymi i społecznymi ponoszonymi przez poszczególne
obszary funkcjonalne. Niekontrolowana suburbanizacja doprowadzić może do degradacji
środowiska przyrodniczego, utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego
skutkiem będzie pogorszenie wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej tych obszarów. Ze względu na
słaby i powolny rozwój infrastruktury społecznej i usług, a także brak miejsc pracy na tych obszarach,
nowi mieszkańcy przedmieść zmuszeni są pracować i zaspakajać część swoich potrzeb w centrach
głównych ośrodków miejskich. Powoduje to konieczność wielokrotnego przemieszczania się
mieszkańców między miejscem zamieszkania a ośrodkiem centralnym lub strefą podmiejską
położoną po przeciwnej stronie obszaru funkcjonalnego. Ze względu na brak dostatecznie
rozwiniętego transportu publicznego mieszkańcy strefy podmiejskiej uzależnieni są od transportu
indywidualnego, co przyczynia się do niewydolności układów transportowych i powstania kongestii,
a także obniżenia sprawności całego układu danego ośrodka miejskiego.
Koncepcja wskazuje na to, iż obecne regulacje prawne nie rozwiązują problemów gospodarki
przestrzennej. Przeciwnie – wzmacniają niekorzystne zjawiska, blokując szanse rozwojowe przede
wszystkim obszarom zurbanizowanym. Istniejące regulacje sprzyjają rozpraszaniu zabudowy
i ekstensywnemu wykorzystaniu przestrzeni, powodują straty cennych przyrodniczo terenów
w miastach i ich otoczeniu, stwarzają bariery dla inwestycji publicznych oraz inwestycji prywatnych
utrudniając modernizację miast i kształtowanie przestrzeni publicznych. Istotnym i wymagającym
rozwiązania problemem jest stworzenie możliwości „zamrożenia” aktualnych form użytkowania
terenów, które są desygnowane pod inwestycje publiczne zawarte w planie wojewódzkim, w sposób
niewywołujący natychmiastowych skutków odszkodowawczych (jeśli są to, na przykład, tereny
wyłącznie rolne, nieuzbrojone i nie przeznaczone w żadnym z obowiązujących dokumentów
planistycznych pod zabudowę).
Obszary metropolitalne odgrywają kluczową rolę w przedstawionej w Koncepcji wizji
zagospodarowania Polski w 2030 r. Mają być one motorem rozwoju kraju, a równocześnie dobrym
miejscem do życia. Dzięki zastosowaniu standardów urbanistycznych przestrzeń miejska powinna
być zagospodarowana w sposób racjonalny i charakteryzować się ładem przestrzennym. Centra
miast mają być nie tylko dobrą lokalizacją dla siedzib firm i instytucji, ale również miejscem,
w którym chętnie osiedlają się ich mieszkańcy, między innymi ze względu na wysokiej jakości
przestrzenie publiczne. Energochłonny transport samochodowy wewnątrz miast powinien być
skutecznie wypierany przez zintegrowane systemy transportu publicznego, bazujące w dużej mierze
na kolejach aglomeracyjnych, obejmujących obszary metropolitalne, co przeciwdziała
zanieczyszczeniu środowiska oraz niekontrolowanej suburbanizacji. Suburbanizacja ma zostać
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ponadto ograniczona przez sprawny system planowania przestrzennego. Jednocześnie funkcjonalne
obszary ośrodków metropolitalnych powinny być atrakcyjnym miejscem do życia – ich mieszkańcy
mają mieć zagwarantowany z jednej strony dostęp do terenów zielonych i przestrzeni rekreacyjnej,
a z drugiej do usług publicznych, które zapewnia metropolia.
Dla realizacji przedstawionej powyżej wizji Koncepcja wprowadza katalog zasad i celów polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju. Wśród podstawowych zasad wprowadzona zostaje zasada
preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę, która
oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych (brown
fields). Zagospodarowanie nowych obszarów (green fields) będzie dopuszczane jedynie wtedy gdy
wyczerpią się zasoby obszarów możliwych do ponownego zagospodarowania. Zasada ta będzie
służyła rozwiązywaniu problemów wynikających zarówno z niekontrolowanych procesów
suburbanizacji, jak i z całkiem świadomego zajmowania przez miasta nowych terenów, zamiast
społecznego i ekonomicznego wykorzystania obszarów już zabudowanych.
Pierwszorzędnym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest, zgodnie
z zapisami Koncepcji, podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. Wskazuje się, iż dla podwyższania
konkurencyjności głównych ośrodków miejskich niezbędne jest zapewnienie właściwych relacji
w obrębie ich obszarów funkcjonalnych (obejmujących zarówno gminy będące miastami, jak
i mające status gmin wiejskich). Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju będzie
wspomagać integrację obszaru funkcjonalnego z jego rdzeniem poprzez działania o charakterze
planistycznym oraz poprzez działania inwestycyjne na rzecz wzmocnienia powiązań funkcjonalnych
wewnątrz obszaru funkcjonalnego, w tym poprawę dostępności transportowej. Pożądane jest
stworzenie takich warunków do zarządzania przestrzenią w ramach obszarów funkcjonalnych, aby
lokalizacja przedsiębiorstw w powiązanych sektorach, funkcji usługowych, przestrzeni publicznych
następowała w sposób uporządkowany w określonych strefach, które ze sobą współpracują, co
wyzwala synergię. Integracja ta powinna dążyć do łączenia funkcji komplementarnych w celu
racjonalizacji gospodarowania zasobami przestrzennymi, a także w celu ograniczenia
zapotrzebowania na energię (np. redukcja potrzeb transportowych). Niezbędnym warunkiem
aktywizacji terenów jest zapewnienie ochrony zasobów przyrodniczych oraz prowadzenie takiej
polityki, która wspiera odnowę tych zasobów. Powinno to zmniejszyć koszty funkcjonowania
infrastruktury miejskiej i podnieść jakość życia mieszkańców.
Działania w zakresie integracji obszarów funkcjonalnych miast skupią się na opracowaniu
i wdrożeniu regulacji umożliwiających prowadzenie zintegrowanej polityki przestrzennej
w obszarach funkcjonalnych miast. Do systemu prawnego zostaną wprowadzone regulacje
w zakresie instrumentów planistycznych wspomagających tworzenie obszarów funkcjonalnych
wokół ośrodków metropolitalnych. Opracowane i wdrożone zostaną regulacje dające podstawę do
współpracy samorządów w obszarach funkcjonalnych miast (w tym obligatoryjnej współpracy na
obszarach metropolitalnych). Istniejące bariery wynikające z systemu prawnego i kultury
administracyjnej sprawiają, że oprócz wdrożenia instrumentów planistycznych i inwestycyjnych
niezbędne jest wdrożenie mechanizmów wsparcia dla podnoszenia poziomu wiedzy władz
samorządowych w zasięgu obszarów metropolitalnych i rozwijania kultury współpracy
partnerskiej między nimi oraz z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Bardzo wiele
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problemów z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych powoduje nie tylko brak
odpowiedniego prawa. Często winę za to ponoszą deficyty kulturowe.
Ryc. 5. Kierunki działań polityki przestrzennej służące podniesieniu konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich według KPZK 2030

Źródło: KPZK 2030.

Ważnym celem Koncepcji jest poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Jednym
z celów szczegółowych jest poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych
z preferencją dla rozwoju transportu publicznego. Najważniejszym działaniem służącym realizacji
tego celu będzie integracja systemów transportu publicznego w skali miasta, jego obszaru
funkcjonalnego (w tym priorytet uzyskają działania na obszarach metropolitalnych) i regionu (w tym
wprowadzenie systemów organizacji ruchu) oraz budowa systemów wydzielonego transportu
szynowego (metro, kolej aglomeracyjna i inne) w miastach i konurbacjach powyżej 500 tys.
mieszkańców. Realizacji celu służyć też będzie doprowadzenie do obligatoryjnej współpracy gmin
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w obszarach funkcjonalnych w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego. W lokalnych
dokumentach planistycznych sporządzanych dla obszarów metropolitalnych zostaną określone
wskaźniki wdrażania tych planów w postaci określonego udziału osób dojeżdżających do pracy
w dużych ośrodkach (transportem publicznym lub w systemie „parkuj i jedź”), długości
(w kilometrach) torów lub par torów/linii wydzielonych dla ruchu aglomeracyjnego, a także zasięg
dojazdów do pracy w kilometrach (z podaniem gmin lub miejscowości).
Jednym ze środków do osiągnięcia założonych w projekcie Koncepcji celów jest wprowadzenie
spójnego i hierarchicznego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
zdolnego do koordynacji działań na każdym poziomie planowania. Uporządkowane mają zostać
regulacje zapewniające sprawność systemu planowania przestrzennego m.in. poprzez
wprowadzenie ustawowego obowiązku planistycznego dla terenów rozwojowych wyznaczonych
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin intensywnie
rozwijających się (np. w strefach podmiejskich większych miast) oraz zakaz opracowywania
i uchwalania planów miejscowych dla terenów o bardzo małej powierzchni. Kluczowym elementem
we wdrażaniu polityki przestrzennego zagospodarowania kraju ma być planowanie dla obszarów
funkcjonalnych, wśród których na pierwszym miejscu znajdują się obszary metropolitalne.
Na podstawie doświadczeń innych krajów oraz po przeanalizowaniu prac ESPON uznano, że za
metropolie można uznać te ośrodki (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi), które stanowią centra
zarządzania gospodarczego na poziomie co najmniej krajowym, mają duży potencjał gospodarczy
(ponadkrajową atrakcyjność inwestycyjną), oferują szereg usług wyższego rzędu i pełnią funkcje
symboliczne, charakteryzują się wysoką zewnętrzną atrakcyjnością turystyczną, dużymi
możliwościami edukacyjnymi i tworzenia innowacji (rozbudowane szkolnictwo wyższe, obecność
jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych), mają zdolność do utrzymywania relacji
handlowych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych z międzynarodowymi metropoliami oraz
charakteryzują się wysoką wewnętrzną i zewnętrzną dostępnością transportową.
Do wyznaczenia ośrodków metropolitalnych (i położonych wokół nich obszarów
funkcjonalnych) przyjęto następujące kryteria (dane za 2009 rok): liczba ludności w ośrodku
metropolitalnym powyżej 300 tys. mieszkańców; zatrudnienie w sektorze usług rynkowych
(pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i firm) powyżej 40 tys., liczba studentów
kształcących się w danym mieście w roku akademickim 2007/2008 powyżej 60 tys., współpraca
instytucji naukowo-badawczych w 5. i 6. Programie ramowym UE, lokalizacja portu lotniczego
obsługującego ruch pasażerski, lokalizacja hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych, międzynarodowe
wystawy w obiektach działalności wystawienniczej w latach 2006 – 2008. Szczegółowa delimitacja
obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich ma jednak zostać przeprowadzona, według
zapisów Koncepcji na poziomie wojewódzkim (w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa) przy zastosowaniu jednolitych kryteriów wypracowanych wspólnie przez stronę
rządową i samorządową przy udziale partnerów społecznych i gospodarczych.
Wskazana delimitacja ma służyć opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru metropolitalnego oraz strategii jego rozwoju. Podstawą planu przestrzennego
zagospodarowania i strategii rozwoju obszaru metropolitalnego ma być zasada pierwszeństwa
regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę. Elementem
planu i strategii ma być również deglomeracja usług na całym obszarze metropolitalnym, co
spowoduje dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami
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metropolitalnymi oraz usługami wyższego rzędu. Dokumenty te mają również systemowe
rozwiązania dotyczące zintegrowanego systemu transportu publicznego, energooszczędnych
struktur przestrzennych (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej
i gospodarki komunalnej), rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na całym obszarze
metropolitalnym, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej
i komunalnej, zintegrowanego i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi, wodnymi (w tym
wodami opadowymi), uspójnienia z planami zagospodarowania przestrzennego na styku jednostek
administracyjnych, współpracy z innymi obszarami metropolitalnymi oraz prowadzenia systemu
monitoringu danych przestrzennych połączonego z systemem monitoringu rozwoju regionalnego,
tworzenia baz danych przestrzennych i środowiskowych (ekofizjografia), zarządzania zasobami
kulturowymi połączonego z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego do
2020 r.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (PZPWW), przyjęty
uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r., jest
jednym z trzech dokumentów – obok Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które współdecydują o przyszłości
regionu. Plan zawiera wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem
zadań określonych przez Strategię. Stanowi też ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji
planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego określa Poznań jako
najważniejsze ogniwo struktury przestrzennej województwa. Jego rola nadal będzie polegała na
rozwijaniu funkcji metropolitalnych oraz na obsłudze mieszkańców regionu. Dla rozwoju regionu
istotna jest poprawa dostępności oraz wzmacnianie infrastruktury społecznej i technicznej Poznania.
Wzrost znaczenia Poznania w Europie będzie jednocześnie szansą na równoległy rozwój regionu,
w tym szczególnie obszaru funkcjonalnego Poznania. W obszarze funkcjonalnym Poznania plan
wyróżnia strefę wewnętrzną, charakteryzującą się wysoką dynamiką rozwoju (powiat poznański)
oraz strefę zewnętrzną, ze znacznym udziałem użytków rolnych i obszarów cennych przyrodniczo,
które w istotny sposób determinują procesy urbanizacyjne i rozwój społeczno- gospodarczy. Tereny
te stanowią jednocześnie zaplecze dla rozwoju funkcji rekreacyjnej i bufor na styku środowiska
przyrodniczego i terenów intensywnej antropopresji.
Celem nadrzędnym rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Poznania oraz jego obszaru
funkcjonalnego będzie zapewnienie dalszego trwałego, zrównoważonego rozwoju poprzez
powiązanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia mieszkańców z poprawą stanu
środowiska przyrodniczego. W celu równoważenia potencjałów należałoby doprowadzić do
zaktywizowania rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków ponadlokalnych, stanowiących
zewnętrzny pierścień miast tego obszaru. Istotne jest również opracowanie przemyślanej koncepcji
rozwoju strefy podmiejskiej, będącej bezpośrednim sąsiedztwem Poznania, narażonej na procesy
suburbanizacyjne.
Zgodnie z postanowieniami PZPWW rozwój funkcji metropolitalnych Poznania wyrażać się
powinien w następujących działaniach strategicznych:
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stymulowaniu rozwoju Poznania jako ośrodka o znaczeniu międzynarodowym poprzez
integrowanie potencjałów: naukowego, gospodarczego, turystycznego i kulturalnego,
kreowaniu wizerunku miasta otwartego,
wzmocnieniu pozycji miasta jako centrum usługowego o randze ponadregionalnej,
kreowaniu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki opartej o potencjał wiedzy i nauki skupionej
w centrum regionu,
rozwijaniu infrastruktury technicznej, w tym szczególnie transportu publicznego o zasięgu
obejmującym cały obszar funkcjonalny Poznania.
Istotne jest równoważenie rozwoju funkcji o charakterze metropolitalnym, dla których
płaszczyzną działania są relacje międzynarodowe, z funkcją obsługi regionu.
Do wymienionych w PZPWW najważniejszych zadań inwestycyjnych wzmacniających rangę
Poznania należą:
rozbudowa campusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Umultowie – Morasku,
rozbudowa campusu „Warta” Politechniki Poznańskiej,
Poznańskie Centrum Logistyczne,
realizacja Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego,
realizacja Nowego Centrum na tzw. Wolnych Torach,
rozbudowa Portu Lotniczego Poznań – Ławica,
rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich i związanych z nimi inwestycji
okołobiznesowych,
realizacja projektu kolei dużych prędkości ≥300 km/h w II korytarzu europejskim Poznań –
Berlin oraz projektu kolei dużych prędkości ≥300 km/h Poznań/Wrocław – Kalisz – Łódź –
Warszawa.
W odniesieniu do Metropolii Poznań istotne są sformułowane w PZPWW zasady kształtowania
obszarów podmiejskich:
zapobieganie nadmiernemu wydłużaniu zabudowy wzdłuż głównych tras komunikacyjnych,
projektowanie nowych układów urbanistycznych odznaczających się zwartością
i różnorodnością funkcji, z poszanowaniem istniejących układów ruralistycznych,
zachowanie ciągłości ochrony systemów terenów otwartych, parków i terenów rekreacyjnych
przyjętych na obszarze miasta,
wprowadzanie zróżnicowanych form przestrzeni publicznych,
wypracowanie koegzystencji dominujących form zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej
i działalności gospodarczej oraz środowiska przyrodniczego.
W PZPWW, na podstawie delimitacji przeprowadzonej w Wielkopolskim Biurze Planowania
Przestrzennego w Poznaniu, wskazano potencjalny Poznański Obszar Metropolitalny jako
Centralny Obszar Problemowy wraz z zapisami dotyczącymi jego
przyszłego rozwoju
przestrzennego i funkcjonalnego. Obszar ten obejmuje teren miasta Poznania oraz gmin leżących
w jego obszarze funkcjonalnym. Są to tereny, które w bezpośredni sposób odczuwają negatywne
konsekwencje sąsiedztwa dużego miasta. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem zjawisk
i konfliktów, których wielkość i nasilenie nie występuje w innej części województwa. Do takich
problemów zaliczone zostały:
konflikty pomiędzy intensywnym rozwojem urbanistycznym a środowiskiem przyrodniczym,
w tym szczególnie na styku z obszarami cennymi przyrodniczo i krajobrazowo,
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konflikty na styku obszarów mieszkaniowych i działalności przemysłowej,
konflikty pomiędzy mieszkalnictwem a komunikacją drogową, szynową i lotniczą (cywilną
i wojskową).
Ryc. 6. Obszary wspierania polityki rozwoju w województwie wielkopolskim według PZPWW

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, 2010. WBBP w Poznaniu

Bardzo silne jest zjawisko suburbanizacji, wynikającej z migracji mieszkańców z miasta do gmin
sąsiednich, które dotychczas stanowiły rolnicze zaplecze miasta. Gwałtowny przyrost powierzchni
przeznaczanych na budownictwo mieszkaniowe oraz działalność przemysłową powoduje wyłączanie
terenów z produkcji rolnej. Suburbanizacja tworzy nowy rodzaj krajobrazu, obcego dla kulturowo
wykształconych terenów wiejskich. Mozaikowatość użytkowania terenu, przeplatanie się funkcji
mieszkalnych z uciążliwymi funkcjami gospodarczymi i rolniczymi, niewydolność sieci
infrastrukturalnych i komunikacyjnych powoduje powstawanie szeregu problemów i konfliktów
przestrzennych, społecznych i technicznych, których rozwiązanie, zgodnie z zapisami PZPWW nie
może opierać się tylko na politykach samorządów lokalnych.
Najważniejszym zadaniem w odniesieniu do Centralnego Obszaru Problemowego jest
sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
który pozwoli przenieść na poziom lokalny priorytety polityki przestrzennej województwa i ująć je
w formie precyzyjnych wskazań planistycznych dla polityki przestrzennej gmin. W PZPW wskazuje
się następujące najważniejsze zagadnienia i problemy do rozwiązania w planie zagospodarowania
POM:
szczegółowa analiza powiązań funkcjonalnych pomiędzy Poznaniem a otaczającym obszarem,
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analiza i wskazanie możliwości wzmocnienia funkcji metropolitalnych,
analiza procesu suburbanizacji i określenie modelu rozwoju urbanistycznego POM,
identyfikacja obszarów problemowych i konfliktów przestrzennych,
określenie zasad realizacji wspólnych elementów polityki przestrzennej gmin w obszarze
metropolitalnym,
koncepcja spójnego systemu przyrodniczego i ochrony walorów przyrodniczych,
koncepcja zintegrowanego transportu pasażerskiego w Poznańskim Obszarze
Metropolitalnym,
budowa systemu regionalnych połączeń drogowych,
rozwój POM jako centrum innowacji i technologii.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego we właściwy sposób
dostrzega dwoisty charakter obszaru funkcjonalnego Poznania, wyróżniając szerszy obszar
problemowy (obszar metropolitalny) oraz jego wewnętrzną część, ograniczoną do powiatu
poznańskiego, jako obszar szczególnego nasilenia konfliktów przestrzennych.
W wyniku przeprowadzonej okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Wielkopolskiego wskazano na potrzebę jego zmiany w celu przystosowania zapisów
do ustaleń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz zaktualizowanej Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Stąd też uchwałą Nr XLV/873/14 z dnia 26 maja
2014 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego.

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego (2012)
Pierwotną podstawą prawną opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego była, oprócz przepisów ustawowych, uchwała Nr
XXV/405/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 r. o przystąpieniu do
sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego. W 2006 r., na podstawie rozbudowanej i wszechstronnej analizy przestrzennej,
dokonano delimitacji obszaru opracowania, obejmującego 45 gmin z 12 powiatów o łącznej
powierzchni 6205 km2. Istotnym problemem w trakcie prac nad planem był brak nowej wersji
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, wobec czego ustalony zakres i harmonogram
prac musiał ulegać modyfikacjom. Do 2011 r. wykonano analizy uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w takich dziedzinach jak m.in. środowisko
przyrodnicze, środowisko kulturowe, demografia, rynek pracy, mieszkalnictwo, usługi, działalność
gospodarcza, infrastruktura techniczna, komunikacja zbiorowa, polityka przestrzenna gmin oraz
polityka ochrony krajobrazu. W 2012 r. przedstawiono do konsultacji część kierunkową planu,
w odniesieniu do której aktywne stanowisko zajęły samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu
Metropolia Poznań. Finalna wersja projektu zawiera nowe elementy postulowane przez
Stowarzyszenie, w tym m.in. kluczowe kwestie dotyczące ograniczeń i predyspozycji do rozwoju
urbanizacji.
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Ryc. 7. Model rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego według Projektu Planu
zagospodarowania przestrzennego POM

Źródło: Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego POM, 2012. WBBP w Poznaniu.

W projekcie Planie Zagospodarowania Przestrzennego POM Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego, przyjęto następujące priorytety rozwoju przestrzennego:
głównym komponentem budowy potencjału obszaru jest miasto metropolitalne Poznań oraz
obszary bezpośrednio z nim sąsiadujące, gdzie przeważać będą formy intensywnej urbanizacji.
Wymaga to współzarządzania wieloma elementami przestrzeni – środowiskiem społecznym,
gospodarczym, przyrodniczym, infrastrukturalnym i komunikacyjnym,
powiązania wewnętrzne i zewnętrzne oparte będą o miasta tworzące sieciowy układ miast –
bram POM, a miejscowości gminne będą podstawowym ogniwem dyfuzji rozwoju,
funkcje metropolitalne podlegać będą procesom dalszego wzrostu i specjalizacji, budując
przewagę konkurencyjną POM w skali kraju i Europy,
konstytutywne znaczenie dla metropolitalnego charakteru obszaru ma spójny system
przyrodniczy, który będzie wiązał struktury o wyjątkowych walorach środowiskowych
i ograniczał antropopresję,
zrównoważony rozwój POM oparty będzie na ścisłej koordynacji polityk i strategii
poszczególnych samorządów lokalnych uwzględniających konieczność realizacji inwestycji celu
publicznego o charakterze ponadlokalnym oraz zadań kluczowych, a także rozwoju procesów
urbanizacyjnych opartych o wskazane wyłączenia, ograniczenia i preferencje dla rozwoju
przestrzennego,
docelowy system komunikacji oraz efektywne systemy infrastruktury technicznej zapewnią
dobrą dostępność komunikacyjną wszystkimi środkami transportu oraz bezpieczeństwo
niezakłóconych dostaw surowców i energii. Zapewni to w perspektywie rozwój trwałych
powiązań wewnętrznych i zewnętrznych POM,
wdrożenie idei zielonych pierścieni stworzy system naturalnych buforów między strefami
intensywnych procesów urbanistycznych i wielofunkcyjnego umiarkowanego rozwoju.
Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
stanowi niezwykle cenny materiał analityczny i koncepcyjny, w szerokim zakresie wykorzystany
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w niniejszym opracowaniu. Najistotniejszym problemem dotyczącym projektu Planu
zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego jest jego niewyjaśniony
status prawny. Brak konsekwencji i jednoznacznych rozstrzygnięć na poziomie ministerialnym
w odniesieniu do delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zakresu przedmiotowego
planów ich zagospodarowania może spowodować konieczność dalszych modyfikacji projektu
w ramach procedury nowelizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego, rozpoczętej w 2014 r.

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej
(2012)
Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej powstało w 2012 r.
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia Poznań
2020 (2011), wpisuje się w realizację dwóch istotnych programów strategicznych:
Koncepcja rozwoju przestrzennego metropolii poznańskiej,
Metropolitalny system informacyjny.
Zadaniem wyżej wymienionych programów było m.in. diagnoza uwarunkowań i stanu
zagospodarowania przestrzennego aglomeracji poznańskiej (wówczas w odniesieniu do miasta
Poznania i gmin powiatu poznańskiego) oraz utworzenie bazy danych przestrzennych dla tego
obszaru.
W Studium, opracowanym przez środowisko naukowe skupione wokół Centrum Badań
Metropolitalnych UAM, zrealizowano zasadniczy cel jakim było rozpoznanie struktury przestrzennej
zasobów przyrodniczych i potencjałów społeczno-gospodarczych aglomeracji, przedstawienie
rozmieszczenia i dynamiki zjawisk w kluczowych dla jej funkcjonowania dziedzinach, takich jak:
środowisko przyrodnicze, użytkowanie ziemi, zabudowa mieszkaniowa, demografia, sieć osadnicza,
zagospodarowanie turystyczne, tereny aktywizacji gospodarczej, infrastruktura społeczna
i techniczna oraz identyfikacja polityk przestrzennych realizowanych przez gminy na obszarze
aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie wskazano w nim na kluczowe problemy rozwoju
przestrzennego, deficyty zagospodarowania przestrzennego w skali całej aglomeracji i sposoby ich
rozwiązywania poprzez wybrane syntezy i projekty zagospodarowania przestrzennego oraz
rekomendacje do lokalnych polityk przestrzennych. Zebrano także tematyczny zestawu informacji
przestrzennych, dotąd ograniczony do obszarów gminnych, umożliwiający monitorowanie sytuacji
i zmian w zagospodarowaniu w skali całej Metropolii Poznań.
Studium, jako opracowanie diagnostyczne nie wyznacza ścisłych ustaleń planistycznych do
uwzględnienia w innych dokumentach, jednak jednoznacznie wskazuje kluczowe problemy rozwoju
przestrzennego aglomeracji oraz rekomendowane sposoby ich rozwiązywania w skali
metropolitalnej i lokalnej. Stanowiło także bezpośrednią inspirację do dalszych prac planistycznych
w ramach Metropolii Poznań, w tym także opracowania niniejszej Koncepcji.
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2.3. Cele i zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań

Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła

2.3. Cele i zasady rozwoju przestrzennego
Metropolii Poznań
Cel nadrzędny rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań przyjęto ze sformułowania osi
strategicznej Gospodarka Przestrzenna i Środowisko w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.
Metropolia Poznań 2020. Celem zintegrowanego w skali Metropolii Poznań planowania jest:
Kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich norm
środowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami
mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych i przyszłych pokoleń
mieszkańców metropolii.
Cele szczegółowe związane są z dwoma podstawowymi filarami rozwoju nowoczesnej
metropolii. Są to:
1. Podniesienie konkurencyjności Metropolii w sieci osadniczej kraju i Europy, poprzez:
1.1. Wykorzystanie korzyści koncentracji i synergii potencjałów ponad 1-milionowego
obszaru.
1.2. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii dla lokalizacji i rozwoju krajowego
i międzynarodowego kapitału.
1.3. Polepszanie dostępności komunikacyjnej Metropolii w skali regionalnej, krajowej
i europejskiej.
1.4. Rozwój usług metropolitalnych dla potrzeb obecnych i nowych mieszkańców oraz osób
odwiedzających Metropolię.
1.5. Tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, pracy i wypoczynku.
2. Wzrost spójności przestrzenno-funkcjonalnej Metropolii, poprzez:
2.1. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiąganie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych.
2.2. Terytorialne równoważenie rozwoju Metropolii i tworzenie warunków do
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju i funkcji metropolitalnych.
2.3. Poprawę wewnętrznej spójności sieci transportowej Metropolii, z preferencją dla
rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc
zamieszkania, pracy, usług i wypoczynku.
2.4. Racjonalizację rozmieszczenia sieci infrastruktury technicznej.
2.5. Rozwój sieci placówek usług społecznych, w celu poprawy ich dostępności przestrzennej
i ekonomicznej zgodnie z wyzwaniami demograficznymi i potrzebami mieszkańców
Metropolii.
W ślad za strategicznymi i planistycznymi dokumentami Europejskimi (Europa 2020),
krajowymi (KPZK 2030, KSRR 2020, Krajowa Polityka Miejska) sformułowano następujące zasady
rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań:
1. Zasada zintegrowanego planowania.
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2. METROPOLIA POZNAŃ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH
Powiązanie kierunków rozwoju przestrzennego z metropolitalnym planowaniem strategicznym,
w tym Strategią Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 oraz Strategią
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
Podejmowanie działań gwarantujących równowagę przestrzenną (ład przestrzenny) i funkcjonalną
poprzez powiązanie i uzupełnianie się funkcji (produkcyjnych, transportowych i usługowych) w skali
w całej Metropolii.
3. Racjonalne wykorzystanie środowiska przyrodniczego.
Ochrona i gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym w celu wykorzystania jego usług
ekosystemowych produkcyjnych (rolnictwo, leśnictwo), regulacyjnych (ochrona środowiska,
przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym) oraz wypoczynkowych (dla celów sportu, rekreacji
i turystyki).
4. Zasada zwartej Metropolii.
Zapobieganie rozlewaniu się zabudowy poza zwarte tereny osadnicze. Intensyfikacja procesów
urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych oraz w ich w pobliżu, wzdłuż istniejących
i projektowanych ciągów komunikacyjnych, w tym szlaków kolei metropolitalnej.
5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów
pod nową zabudowę.
Intensyfikacja procesów rewitalizacyjnych w obszarach śródmiejskich, na terenach
poprzemysłowych, pokomunikacyjnych i powojskowych.
6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych terenów
inwestycyjnych.
Przeznaczenie zasobu terenów otwartych pod funkcje mieszkaniowe i gospodarcze oparte na
podstawie prognoz demograficznych i ekonomicznych.
7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych.
Uruchamianie terenów pod inwestycje komercyjne uwarunkowane finansowymi
i technicznymi możliwościami wyposażenia w niezbędną infrastrukturę społeczną i komunalną,
z uwzględnieniem potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego.
8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej Metropolii.
Dążenie do racjonalnego nasycenia placówkami usługowymi, szczególnie obszarów intensywnie
urbanizowanych i o silnych zmianach demograficznych.
9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych.
Zwiększanie efektywności sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej.
10. Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania infrastrukturą
komunalną.
Planowanie rozwoju infrastruktury metropolitalnej powiązane z organizacją procesu
inwestycyjnego w ramach form współpracy międzygminnej.
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3.LOKALNE POLITYKI
PRZESTRZENNE
W METROPOLII POZNAŃ
Rozwój społeczno-gospodarczy na terenie Metropolii Poznań w ostatnich 25 latach
zintensyfikował procesy urbanizacyjne, które nie tylko przekroczyły granice administracyjne miast,
ale wyszły także poza zwartą zabudowę wiejską. Szczególnie intensywnie zjawiska te przebiegają
w bliskiej strefie podmiejskiej Poznania (pierwszy pierścień gmin), ale ich zasięg zaczyna obejmować
także kolejne, drugie od granic Poznania, pasmo gmin (Studium uwarunkowań rozwoju
przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2012). Niemal wszystkie gminy podmiejskie Poznania
wybrały drogę silnego rozwoju przestrzennego. W efekcie, w wymiarze przestrzennym obszar
metropolii stanowi bardzo dynamiczny układ kształtowany przez proces intensywnej suburbanizacji.
Przejawia się on zanikiem funkcji rolniczej oraz rozwojem terenów mieszkaniowych,
komunikacyjnych i terenów pod działalność gospodarczą. Planowanie przestrzenne w gminach
Metropolii Poznań stało się więc w ostatnich latach kluczowym instrumentem polityki rozwoju
lokalnego, przede wszystkim poprzez otwieranie terenów na nowe funkcje, głownie mieszkaniowe
i gospodarcze, z elementami przestrzeni dla usług publicznych. Skutkuje to mnogością lokalnych
dokumentów planistycznych i stosunkowo częstą ich aktualizacją.
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3.1. Dokumenty planowania przestrzennego w gminach

Łukasz Mikuła

3.1. Dokumenty planowania
przestrzennego w gminach
Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządza się je dla obszaru
w granicach administracyjnych gminy, natomiast praktyka prawna i planistyczna dopuszcza
możliwość jego punktowych zmian. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wszystkie miasta i gminy Metropolii Poznań posiadają obowiązujące studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone w technice cyfrowej, które jednak
różnią się od siebie stopniem szczegółowości ustaleń, sposobem zapisu i stosowanymi oznaczeniami
planistycznymi oraz techniką wykonania. Wielość konwencji studiów jest związana przede
wszystkim z różną metodyką pracy zespołów planistycznych, specyfiką konkretnych uwarunkowań
oraz okresem wykonania.
W tabeli 3. przedstawiono charakterystyki wszystkich obowiązujących studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie metropolii.
Tab. 3. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Metropolii
Poznań (według stanu na 31.12.2014 r.)

1.

Gmina

Buk

Lp.

Data ostatniej
aktualizacji

26 czerwca 2007

Charakterystyka zawartości

Uwagi

Załącznik graficzny jest czytelny.
Tekst: Kierunki przeznaczenia terenów są
bardziej uszczegółowione tylko dla obszarów zmian studium (ale i tak nadal są
określane raczej hasłowo). Wskaźniki
urbanistyczne dot. powierzchni wydzielanej działki, kondygnacji, i powierzchni biologicznie czynnej (aż 70% na działkach budowlanych), ale brak wskaźnika powierzchni zabudowy.

W dniu 28 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVI/121/2012 Rada
Miasta i Gminy Buk zatwierdziła
zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Buk, jednak na powyższą
uchwałę została wniesiona
przez zainteresowane osoby
skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu,
który podczas posiedzenia
w dniu 07.11.2012 r. przychylił
się do niej, stwierdzając nieważność zmiany studium.
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Kleszczewo

7.

8.
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Luboń

6.

Kostrzyn

5.

Kórnik

4.

Komorniki

3.

Czerwonak

2.

Gmina

Dopiewo

Lp.

Data ostatniej
aktualizacji

14 czerwca 2000

Charakterystyka zawartości

Uwagi

Załącznik graficzny: zastosowanie 4 kolorów (stref krajobrazu) nie pozwala by z rysunku odczytać który teren przeznaczony
jest np. pod zabudowę mieszkaniową czy
usługi. Na początku trzeba w tekście znaleźć teren o danym symbolu, później odszukać go na mapie. W niektórych miejscach szrafura nie jest łatwo czytelna.
Tekst: Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania szczegółowe, dla większości terenów ustalone.

Uchwałę Nr 406/LVII/2010 Rady
Gminy Czerwonak z dnia 16
września 2010 r. w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czerwonak zaskarżono w 2011 r. Wyrok
się uprawomocnił w 2014 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium
(Uchwała Nr 400/XLVIII/2014
Rady Gminy Czerwonak z dnia
26 czerwca 2014 r.)

Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i czytelności. Enigmatyczna kategoria „terenów mieszkaniowych i usługowych, dla których już sporządzono lub
25 lutego 2013
sporządza się mpzp - bez szczegółowych
parametrów i wskaźników. Dla pozostałych terenów szczegółowość wskaźników
zabudowy – wystarczająca.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i średniej czytelności. Tekst do30 października
kumentu mało przejrzysty (dużo skreśleń,
2013
kursyw, kolorów). Wskaźniki i parametry
zabudowy ogólnie ustalone.
Załącznik graficzny: czytelny.
Tekst: Dla jednej grupy terenów mieszka25 października
niowych parametry i wskaźniki zabudowy
2010
szczegółowe, dla innej grupy ustalenia
tylko ogólne.
Załącznik graficzny jest czytelny, jednak
należy zwracać szczególną uwagę na fragmenty objęte zmianą.
Tekst dokumentu mało przejrzysty (dużo
skreśleń, kursyw, kolorów). Wskaźniki
28 listopada 2013
i parametry zabudowy nie są szczegółowe, nieraz należy dokładnie wczytać się
w tekst by doszukać się istotnych informacji. Prawdopodobnie liczba zmian studium
powoduje chaos w tekście.
Załącznik graficzny nieco zbyt szczegółowy, ponadto każda zmiana Studium
w różnych obszarach posiada odrębną legendę i oznaczenia (chaos). Parametry
28 maja 2014
i wskaźniki zabudowy odrębne dla każdego obszaru zmiany przez co tekst Studium ma ponad 200 stron i jest dość nieczytelny.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i czytelności. Parametry
23 maja 2013
i wskaźniki zabudowy bardzo szczegółowe
i spójne.

Aktualizacje wklejane na stary
rysunek Studium (legendy, daty
uchwał, itp.)

6 uchwał o przystąpieniu do
zmiany studium w okresie od
października 2013 do lutego
2014 r.

Praca prowadzona była na nadesłanym projekcie studium.
Na stronie miasta nadal widnieje studium z 2008 r.
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25 lutego 2010

15 kwietnia 2014

24 października
2011

12.

24 lutego 2011

23 września 2014

15 czerwca 1998

16.

Skoki

24 czerwca 2010

17.

Stęszew

27 czerwca 2011

11 września 2014

18.

Suchy
Las

15.

Puszczykowo

14.

Rokietnica

13.

Poznań

11.

Oborniki

10.

Data ostatniej
aktualizacji

Pobiedziska

9.

Mosina

Gmina

Murowana
Goślina

Lp.

7 marca 2013

Charakterystyka zawartości

Uwagi

Załącznik graficzny czytelny.
Gmina przystąpiła 27 lutego
W tekście tereny rozbite w zależności ja- 2013 r. do zmiany studium.
kiej miejscowości odpowiadają, przez co
dużo jest powtórzeń tych samych ustaleń.
Szczegółowość parametrów i wskaźników
średnia, najczęściej pojawia się % zabudowy.
Załącznik graficzny o zbyt dużej szczegółowości przez co traci na czytelności. Parametry i wskaźniki zabudowy bardzo szczegółowe i spójne.
Załącznik graficzny ze względu na przyjętą Gmina w 2013 r. przystąpiła do
kolorystykę oznaczeń i szrafów, średnio zmiany studium.
przejrzysty.
Parametry i wskaźniki zabudowy bardzo
szczegółowe i spójne.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i średniej czytelności. Wskaźniki i parametry zabudowy ustalone ogólnie.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szcze- Rysunek studium przekazany
gółowości i dobrej czytelności. Wskaźniki został oprócz wersji rastrowej
i parametry zabudowy ustalone dla głów- także w wersji wektorowej.
nych przeznaczeń terenu.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i średniej czytelności. Wskaźniki i parametry zabudowy w ogóle nie
ustalone. Tekst bardzo nieczytelny.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i średniej czytelności. Wskaźniki i parametry zabudowy stosunkowo
szczegółowe.

Gmina przystąpiła do zmiany
studium w 2011, 2013 i 2014 r.
(łącznie 5 uchwał o przystą-pieniu do zmiany)

Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i średniej czytelności z uwagi na
brak oznaczeń tekstowych na mapie (np.
MN czy U). Wskaźniki i parametry zabudowy szczegółowe.
Załącznik graficzny o odpowiedniej szczegółowości i dobrej czytelności. Wskaźniki
i parametry zabudowy mało szczegółowe
(bardziej szczegółowe w poszczególnych
obszarach podlegających zmianom Studium).
Rysunek i tekst studium przejrzyste, okre- Gmina 27 marca 2014 r. przyślone zostały szczegółowe parametry i stąpiła do zmiany studium.
wskaźniki zabudowy.
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21.

22.

Szamotuły Swarzędz

20.

Śrem

19.

Gmina

Tarnowo
Podgórne

Lp.

Data ostatniej
aktualizacji
29 marca 2011

17 marca 2014

21 sierpnia 2012

21 czerwca 2011

Charakterystyka zawartości

Uwagi

Załącznik graficzny o dużej szczegółowości, ale dobrej czytelności. Szczegółowe
oznaczenia terenów. Wskaźniki i parametry zabudowy o średniej szczegółowości.
Załącznik graficzny średnio czytelny,
szczególnie gdy trzeba odróżnić tereny
rolne czy zieleń. Wskaźniki i parametry zabudowy stosunkowo szczegółowe.
Załącznik graficzny raczej czytelny.
W tekście tereny rozbite na miejscowości,
przez co dużo jest powtórzeń tych samych
ustaleń. Szczegółowość parametrów
i wskaźników średnia, pojawia się wskaźnik wielkości działki.
Załącznik graficzny przejrzysty, tekst
mniej. Wskaźniki i parametry zabudowy
o średniej szczegółowości, przedstawione
w nieco chaotyczny sposób.

Gmina przystąpiła do zmiany
SUiKZP dla terenów położonych
w Baranowie oraz w Lusowie
(etap wyłożenia projektu do publicznego wglądu).

Źródło: Zestawienie własne w oparciu o dokumenty gmin.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są jedynym rodzajem dokumentu
planistycznego o statusie aktu prawa miejscowego. Za pomocą planów miejscowych gmina określa
przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Według stanu na koniec 2013 r. (ostatnie dostępne dane GUS) w miastach i gminach
Metropolii Poznań obowiązywało 2058 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Większość planów sporządzanych w latach 90. obejmowało stosunkowo niewielkie obszary
(w niektórych gminach średnia powierzchnia uchwalonych planów wciąż wynosi zaledwie kilka
hektarów) i opracowywane były głównie na potrzeby konkretnych inwestorów jako zmiany ogólnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych przed 1995 r.
Tendencja ta ulega zmianom w ostatnich latach. Coraz częściej plany miejscowe są
opracowywane w sposób bardziej kompleksowy dla większych obszarów miasta czy gminy. Oprócz
planów typowo rozwojowych coraz większego znaczenia nabierają także plany ochronne
i interwencyjne.
Udział powierzchni pokrytej planami miejscowymi wynosi dla metropolii niewiele ponad
20% i jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych gminach. Tylko jedna gmina (Kleszczewo)
posiada pełne pokrycie planistyczne. Inne gminy z wysoką wartością tego wskaźnika charakteryzują
się specyficznymi warunkami przestrzennymi (Suchy Las – obszar poligonu Biedrusko objęty planem,
Luboń – niewielka powierzchnia całego miasta). Na przeciwległym biegunie sytuują się gminy,
w których udział powierzchni objętej planami nie przekracza 10%. Co interesujące, wartość tego
wskaźnika nie wykazuje żadnego związku z intensywnością ruchu budowlanego na terenie gminy.
Pogłębionych analiz wymagałoby natomiast określenie związku jakościowego pomiędzy udziałem
powierzchni objętej planami a stanem ładu przestrzennego na terenie danej gminy.
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Tab. 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach Metropolii Poznań (według
stanu na 31.12.2013 r.)
Liczba
Liczba
obowiązujących
Gmina
obowiązujących
planów na
planów
podstawie
ustawy z 2003 r.
174
125
miasto Poznań
1566
577
powiat poznański
29
14
Buk
44
6
Czerwonak
134
31
Dopiewo
13
12
Kleszczewo
94
73
Komorniki
67
30
Kostrzyn
251
74
Kórnik
28
22
Luboń
120
25
Mosina
68
30
Murowana Goślina
92
11
Pobiedziska
38
15
Puszczykowo
88
29
Rokietnica
43
16
Stęszew
149
69
Suchy Las
126
29
Swarzędz
182
91
Tarnowo Podgórne
66
26
Oborniki
36
22
Skoki
121
26
Szamotuły
95
49
Śrem
2058
825
Metropolia Poznań

Powierzchnia
objęta planami
w ha

Średnia
powierzchnia
planu w ha

Procent pokrycia
mpzp

10491
45313
469
1560
1134
7446
2683
683
2800
1344
3414
2164
3941
488
1073
1055
8721
1081
5257
527
400
694
6321
63746

60
29
16
35
8
*
29
10
11
48
28
32
43
13
12
25
59
9
29
8
11
6
67
31

40,1
23,9
5,2
18,9
10,5
100,0
40,4
4,4
15,0
99,5
19,9
12,6
20,8
29,8
13,5
6,0
75,2
10,6
51,7
1,5
2,0
4,0
30,7
20,7

* Gmina Kleszczewo posiada jeden plan miejscowy dla całego swojego obszaru z punktowymi zmianami
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Łukasz Brodnicki, Danuta Rybarczyk

3.2. Spójność dokumentów planistycznych
Wprowadzenie
Szeroko zakreślone w ustawach granice władztwa planistycznego gminy powodują, iż na swoim
terenie samorząd ma w praktyce bardzo dużą swobodę w zakresie kreowania polityki przestrzennej.
Jej ograniczenia wynikają m.in. z konieczności uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i programów rządowych, co jest
gwarantowane przez wymóg uzgodnienia odpowiednich projektów przez wojewodę i zarząd
województwa. Nie ma natomiast wiążących prawnie mechanizmów, które powodowałyby
konieczność zapewnienia spójności rozwiązań planistycznych pomiędzy sąsiadującymi gminami oraz
w relacji z samorządem powiatowym. Starosta powiatowy oraz organy gmin sąsiednich uczestniczą
w procedurze sporządzania studium, ale tylko w charakterze opiniodawczym. W rezultacie
w dokumentach planistycznych gmin mogą pojawić się potencjalne niespójności, szczególnie
w obszarach granicznych.
Niespójność dokumentów planistycznych w strefach granicznych gmin wskazana została
w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej (2012) jako jeden
z najważniejszych aspektów dezintegracji planowania przestrzennego w skali metropolitalnej, przy
czym stwierdzono, iż może mieć ona charakter:
powierzchniowy (potencjalnie konfliktowe współistnienie terenów o różnym przeznaczeniu
przylegających z obu stron do granicy sąsiadujących gmin),
liniowy (brak ciągłości lub zmiana parametrów sieci infrastruktury technicznej na granicach
gmin, przerywanie ciągów ekologicznych),
punktowy (nieracjonalne rozmieszczenie obiektów użyteczności publicznej, dublowanie
placówek).
Jednocześnie w Studium podkreślono, iż oddolny proces integracji planowania przestrzennego
w metropolii powinien prowadzić do wykształcenia mechanizmów rozwiązywania problemów
dotyczących optymalizacji zagospodarowania obszarów w strefach granicznych gmin poprzez
uzgadnianie niekonfliktowego przeznaczenia terenu oraz przebiegu i parametrów sieci
infrastrukturalnych, zabezpieczanie integralności ciągów ekologicznych oraz racjonalne
rozmieszczenie obiektów użyteczności publicznej.

Konflikty funkcjonalne
Proste zinterpretowanie konfliktu przestrzennego, jako styku dwóch funkcji – z założenia
przeciwstawnych – nie wszędzie znajduje potwierdzenie. Analiza studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin w ramach Metropolii Poznań pozwala zidentyfikować wiele
miejsc, które wychodząc z takiego założenia, winny tworzyć potencjalne zarzewie konfliktu
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(przykładowo osiedla mieszkaniowe na Ratajach w sąsiedztwie terenów produkcyjno-usługowych
na Franowie). Tymczasem stanowią one neutralnie sąsiadujące funkcje, nierzadko wzajemnie
uzupełniające się.
Wydaje się, że problem identyfikacji istniejących i potencjalnych konfliktów przestrzennych
w metropolii wykracza poza prostą analizę kierunków przeznaczenia terenów na granicach gmin
i wymaga nieco szerszego spojrzenia na dynamiczne przeobrażenia urbanistyczne ostatnich lat,
w tym m.in. intensywny rozwój terenów zainwestowanych, wzajemne zastępowanie funkcji czy
rozbudowę układów komunikacyjnych, a także towarzyszące temu zmiany demograficzne –
starzenie społeczeństwa, odpływ ludności z Poznania do gmin powiatu poznańskiego. Efektem tego
jest ciągły wzrost złożoności struktur przestrzennych i społecznych, zwiększający trudności
w dążeniu do uzyskiwania spójności polityki przestrzennej.
Podstawowe formy konfliktów przestrzennych w metropolii można podzielić na dwie grupy:
1. w silnie zurbanizowanych obszarach Poznania (np. rejon Marcelina, północnej Starołęki czy
Naramowic) oraz m.in. Lubonia (tereny po Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu
Ziemniaczanego S.A.) i Swarzędza (np. w rejonie ul. Wrzesińskiej) tereny produkcyjnousługowe wypierane przez zabudowę mieszkaniową, co powoduje konflikty pomiędzy wciąż
funkcjonującymi na tych terenach przedsiębiorcami a mieszkańcami nowo zasiedlanych
budynków,
2. w obszarach bardziej peryferyjnych występują często sytuacje odwrotne, związane z lokalizacją
inwestycji produkcyjnych i komunalnych w sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych.
Przykładami problemów z drugiej grupy mogą być konflikty związane z inwestycją
produkcyjno-magazynową firmy chemicznej BROS w Janikowie (gm. Swarzędz) w sąsiedztwie
terenów mieszkaniowych Kicina (gm. Czerwonak) lub problem lokalizacji kompostowni i zakładu
produkcji paliwa alternatywnego w Bolechowie (gm. Czerwonak) w bliskim sąsiedztwie os. Zielone
Wzgórza w Murowanej Goślinie.
Dwa ostatnie wspomniane wyżej przypadki mogą być uznane za najpoważniejsze w tej chwili
problemy planistyczne o charakterze międzygminnym. Na marginesie należy zauważyć, iż
identyfikacja konfliktu wokół realizacji firmy BROS byłaby niemożliwa na poziomie samej tylko
analizy polityki przestrzennej gminy, wyrażonej w studium. Inwestycja jest realizowana na
podstawie planu miejscowego sprzed kilku lat (zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem WSA
w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 r. uchwała w sprawie jego uchwalenia została unieważniona),
tymczasem w samym studium przedmiotowy teren wskazany jest pod rozwój zabudowy
mieszkaniowej, teoretycznie niekonfliktowej z funkcjami w sąsiedniej gminie.
Inwestycje komunalne, których lokalizacja może potencjalnie generować problemy społeczne,
znajdują się głównie w północnej części Poznania oraz na przylegających do niej terenach sąsiednich
gmin (Suchy Las, Czerwonak). Należą do nich w szczególności:
Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu,
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach,
Zakład Zagospodarowania Odpadów (w tym planowana nowa biokompostownia) na granicy
Suchego Lasu i Poznania,
powstająca spalarnia odpadów w sąsiedztwie EC Karolin w Poznaniu.
Z uwagi na przesądzoną lokalizację wyżej wymienionych obiektów należy uznać, iż łagodzenie
ewentualnych konfliktów wokół ich funkcjonowania powinno odbywać się głównie w oparciu
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o normy środowiskowe, które powinny minimalizować negatywne oddziaływanie na otoczenie,
w szczególności tereny mieszkaniowe.
Innym przejawem niespójności dokumentów planistycznych w aspekcie funkcjonalnym mogą
być ustalenia studiów niektórych gmin (np. Kleszczewo, Skoki), które wbrew przyjętym kierunkom
rozwoju terenów inwestycyjnych nie kształtują w sposób zgodny z nimi aglomeracji ściekowych. Jest
to wbrew określonym w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 propozycjom,
które wręcz postulują wprowadzenie regulacji prawnych uniemożliwiających zabudowę na terenach
pozbawionych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Propozycje dotyczące rozwiązania tego
problemu oparte na powiązaniu planowania kierunkowego przeznaczenia terenu z zasięgiem
aglomeracji kanalizacyjnych przedstawiono w rozdziale V.5.

Niespójność powiązań infrastrukturalnych
W odróżnieniu od stosunkowo nielicznych sprzeczności funkcjonalnych w zakresie kierunków
zagospodarowania terenu, znacznie liczniejsze są przypadki niespójności w studiach gminnych
w zakresie powiązań transportowych między sąsiadującymi jednostkami. Należą do nich takie
problemy na granicach gmin jak:
brak połączenia dróg,
przesunięcie drogi,
zmiana przekroju drogi,
zmiana szerokości terenu pod drogę.
Konkretne przypadki takich nieścisłości zostały zidentyfikowane na mapie numer 2. Nieścisłości
w ustaleniach dotyczących sieci transportowej w SUiKZP gmin. Propozycje w zakresie uspójnionego
systemu infrastruktury transportowej przedstawiono w rozdziale V.4.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa kontrowersyjne elementy systemu transportowego
o charakterze metropolitalnym, tj. planowaną tzw. IV ramę komunikacyjną w północnej części
metropolii oraz przebieg Kolei Dużych Prędkości. W przypadku tych projektów należy mówić nie tyle
o niezgodnościach pomiędzy dokumentami sąsiadujących gmin, a raczej o niespójności pomiędzy
polityką administracji na różnych szczeblach.
W przypadku tzw. IV ramy komunikacyjnej czyli Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego
Zasięgu (ZPDBZ), ustalonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego i przeniesionego do gminnych studiów, kontrowersyjny wydaje się szczególnie jego
północny odcinek. Przecina on tereny cenne kulturowo (rejon Radojewa i Owińsk) oraz przyrodniczo
(dolinę Warty w rejonie Radojewa, Puszczę Zielonkę i dolinę rzeki Główna). Dodatkowym
problemem zaproponowanego przebiegu jest prawdopodobne zwiększenie uciążliwości
w obszarach wolnych dotychczas od ruchu tranzytowego oraz odseparowanie niektórych jednostek
urbanistycznych (np. wieś Wierzonka). Dodatkowym zagrożeniem spowodowanym realizacją tzw. IV
ramy jest jej konkurencyjny charakter (również w zakresie źródeł finansowania) względem układu
podstawowego przyjętego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania. Stąd w przypadku budowy ZPDBZ spodziewany jest znaczny
konflikt pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli (miasta Poznań z samorządem
województwa lub gminami sąsiadującymi) oraz protesty organizacji ekologicznych i społeczności
lokalnych.
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W zakresie Kolei Dużych Prędkości głównym problemem jest brak konkretnej i ostatecznej
decyzji w zakresie jej trasowania. Utrzymanie tej sytuacji może w konsekwencji doprowadzić do
zabudowania potencjalnych korytarzy, a tym samym na etapie realizacji KDP wywołanie ostrych
konfliktów społecznych, których zażegnanie będzie wymagało zwiększenia kosztów inwestycji lub
przyjęcia rozwiązań pogarszających jej efektywność. W przypadku KDP i sposobu jej powiązania z
Poznaniem zasadne wydaje się prowadzenie dalszych analiz, które będą rozpatrywały zmianę
charakteru lotniska w Krzesinach z wojskowego na wojskowo-cywilny przy równoczesnym
wyeliminowaniu konfliktów przestrzennych z istniejącą zabudową mieszkaniową m.in. Marlewa,
Pokrzywna i Borówca. Ewentualny brak możliwości ograniczenia uciążliwości Krzesin powinien być
zaczynem do podjęcia działań zmierzających do przeobrażeń przestrzennych tej część metropolii w
celu kumulacji inwestycji uciążliwych, a w zamian uwolnienie obszarów w tej chwili narażonych na
hałas.
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Podsumowanie
Obecne narzędzia planowania przestrzennego pozwalają w ograniczonym zakresie na
zintegrowane planowanie przestrzenne na poziomie międzygminnym. Zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procedurze sporządzania projektu studium
zbierane są wnioski i opnie gmin sąsiednich, które, choć ich uwzględnienie nie jest obligatoryjne,
mogłyby być przyczynkiem do spójnego planowania terenów granicznych. Zależy to jednak w dużej
mierze od dobrej woli wszystkich stron.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin są
z reguły spójne w zakresie infrastruktury liniowej o znaczeniu krajowym i regionalnym,
a potencjalnie konfliktowe kierunki przeznaczenia terenu na granicach jednostek są przypadkami
stosunkowo rzadkimi. Liczne nieścisłości w zakresie przebiegu dróg niższej rangi niż wojewódzka
mają raczej charakter usterek niż fundamentalnych sprzeczności.
Zasadniczy element niespójności lokalnych polityk przestrzennych tkwi nie tyle
w zagospodarowaniu stref granicznych gmin i ciągłości infrastruktury liniowej, ale przede wszystkim
w planowaniu bardzo ekstensywnego rozwoju przestrzennego, polegającego na przeznaczaniu pod
zabudowę w studiach gminnych bardzo dużej ilości nowych terenów dotąd niezainwestowanych
(typu greenfield). Działania te mogą wydawać się racjonalne z indywidualnej perspektywy
pojedynczych gmin, jednak oparte są wyłącznie na prostej ekstrapolacji lokalnych trendów
z ostatnich kilkunastu lat bez uwzględniania przesłanek demograficznych, ekonomicznych
i ekologicznych dla całej metropolii. Szczegółowe analizy w tym zakresie przedstawiono w rozdziale
V.5.
Punktem wyjścia do realnego uspójnienia lokalnych dokumentów planistycznych powinno być
wypracowanie mechanizmów prognozowania i bilansowania potrzeb i terenów inwestycyjnych
w skali metropolitalnej, przed „skonsumowaniem” obecnych studiów gminnych przez plany
miejscowe i powstaniem nieodwracalnych skutków finansowych dla samorządów. Priorytetem
działań w zakresie minimalizacji konfliktów przestrzennych w Metropolii Poznań powinno być
ograniczenie działań inwestycyjnych do terenów wskazanych w niniejszym opracowaniu jako
priorytetowe dla rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych i równoległa
realizacja towarzyszących im przedsięwzięć infrastrukturalnych. Każdorazowo towarzyszyć temu
powinna pogłębiona mediacja społeczna mająca na celu podniesienie świadomości urbanistycznej
i transparentności decyzji w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
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Mapa 2.
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4.LUDNOŚĆ
I SIEĆ OSADNICZA
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4.1. Rozmieszczenie, dynamika i struktura ludności

Tomasz Kaczmarek, Marzena Walaszek

4.1. Rozmieszenie, dynamika i struktura
ludności
Rozmieszczenie, dynamika i struktura ludności stanowią istotne, zarówno krótko- jak
i długofalowe uwarunkowania rozwoju każdej jednostki terytorialnej. Problemem podstawowym
analizy zagadnień demograficznych w skali lokalnej jest słaby dostęp do danych na poziomie
miejscowości. Novum prezentowanego opracowania polega na ukazaniu zjawisk demograficznych
w metropolii w podziale na obręby geodezyjne, a więc w skali miejscowej. Tak szczegółowy obraz
jest możliwy tylko dzięki pozyskaniu danych źródłowych z urzędów miast i gmin. Skala miejscowa
oddaje zróżnicowany przestrzennie obraz sytuacji demograficznej na poziomie wsi i osiedli. Ma to
istotne znaczenie w planowaniu przestrzennym, począwszy od obiektów infrastruktury technicznej
(drogi, sieci wodociągowe, energetyczne itp.) po obiekty infrastruktury społecznej (placówki
szkolne, obiekty handlowe, sportowo-rekreacyjne itp.). Adresatem informacji przestrzennodemograficznych są zarówno władze publiczne jak i developerzy czy inwestorzy, zainteresowani
danymi na temat rozmieszczenia i struktury ludności w swojej działalności gospodarczej.
W przypadku Metropolii Poznań procesy demograficzne, z uwagi na ich tempo, szczególnie
w ostatnich 10 latach, są ważnym czynnikiem zmian społeczno-gospodarczych. Procesy te należy
mieć na uwadze w planowaniu przestrzennym rozwoju całej metropolii. Redystrybucja i zmiany
w liczbie ludności determinują zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe oraz potrzeby w zakresie
rozwoju transportu i rozbudowy infrastruktury technicznej. Sytuacja demograficzna szczególnie
wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności w odniesieniu do usług społecznych, jakże
zróżnicowanych w poszczególnych grupach wieku. Dobrze rozwinięta sieć placówek usługowych
dostosowana do aktualnych i przyszłych trendów demograficznych, wpływa na stopień
zadowolenia z miejsca zamieszkania, a dogodny dostęp do usług społecznych takich jak:
wychowanie i edukacja, ochrona zdrowia, pomoc i opieka społeczna, kultura i turystyka, warunkuje
wysoki poziom życia.

Rozmieszczenie ludności
Obszar Metropolii Poznań zamieszkiwany jest przez 1 014 194 osoby (2013 r.). Mieszkańcy
tego obszaru stanowią 2,6% ludności kraju i 29% ludności województwa wielkopolskiego.
Większość ludności metropolii (54%) koncentruje się w Poznaniu. Średnia gęstość zaludnienia
w Metropolii Poznań wynosi 376 os./km2. Jest ona silnie zróżnicowana, najwyższa w gminie
miejskiej Luboń – 2271 os./km2 a najniższa w gminie miejsko-wiejskiej Skoki - 47 os./km2.
Rozmieszczenie ludności w metropolii przedstawiono w dwóch ujęciach: bezwzględnej liczby
ludności i zrealtywizowanej do powierzchni gęstości zaludnienia, zarówno według gmin jak i według
obrębów geodezyjnych.
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Ryc. 8. Liczba ludności w gminach Metropolii Poznań (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Tab. 5. Liczba ludności, powierzchnia i gęstość zaludnienia w gminach Metropolii Poznań (2013 r.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Jednostka
terytorialna
Poznań
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew

Liczba
ludności

Powierzchnia
w km2

548 028
12 348
26 750
21 489
6951
23 210
17 465
23 075
30 676
29 824
16 663
33 454
18 814
9819
14 565
9283
14 791

262
91
82
108
74
66
155
186
14
172
172
340
189
16
79
198
175

Gęstość
zaludnienia
(os./km2)
2092
136
326
199
94
352
113
124
2191
173
97
98
100
614
184
47
85
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Jednostka
terytorialna

Lp.
18
19
20
21
22
23

Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Metropolia razem

Liczba
ludności

Powierzchnia
w km2

15 971
46 530
29 656
41 378
23 454
1 014 194

117
102
176
206
102
3082

Gęstość
zaludnienia
(os./km2)
137
456
169
201
230
329

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Ryc. 9. Gęstość zaludnienia w gminach Metropolii Poznań (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Dynamika ludności
Dzięki dynamice rozwoju gospodarczego i społecznego, Metropolia Poznań notuje stały wzrost
liczby mieszkańców, jednocześnie znaczną ich redystrybucję. Od lat 90. XX w. obserwuje się
systematyczny spadek liczby mieszkańców Poznania, przy eksplozywnym wzroście zaludnienia
w pozostałych gminach Metropolii Poznań. W latach 2002 – 2013 liczba mieszkańców metropolii
wzrosła o 6,3%, a dynamika przyrostu zaludnienia była wyższa od średniej dla województwa
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wielkopolskiego o 3 pkt. %. Poznań – miasto centralne obszaru funkcjonalnego, w latach 2002 – 2013
cechował ujemny przyrost zaludnienia (–5,0%). W okresie tym w śródmieściu Poznania ubyło tyle
mieszkańców, ile przybyło w dwóch gminach podmiejskich: Dopiewo i Komorniki. Do najbardziej
wyludniających się dzielnic należą: Stare Miasto, Łazarz i Wilda, gdzie ubytki w ciągu dwóch dekad
przekraczają 10% populacji (Aglomeracja Poznańska. Obraz demograficzny, 2012).
Ubytkowi ludności w Poznaniu towarzyszył znaczny przyrost liczby ludności w gminach
metropolii. Największy wzrost liczby ludności w latach 2002 – 2013 odnotowały gminy, które
bezpośrednio sąsiadują z Poznaniem: Dopiewo (wzrost o 90,1%), Komorniki (86,1%) i Rokietnica
(81%), najmniejszy w leżących poza powiatem poznańskim gminach: Szamotuły (4,6%) i Śrem (4,8%).
Tab. 6. Zmiany zaludnienia w gminach Metropolii Poznań w latach 2002 – 2013
Jednostka
terytorialna

Lp.

Liczba ludności
2002

2013

Dynamika w %
(2002 – 2013)

1

Poznań

577 117

548 028

-5,0

2

Buk

11 768

12 348

4,9

3

Czerwonak

22 115

26 750

21,0

4

Dopiewo

11 302

21 489

90,1

5

Kleszczewo

5017

6951

38,5

6

Komorniki

12 471

23 210

86,1

7

Kostrzyn

15 159

17 465

15,2

8

Kórnik

15 625

23 075

47,7

9

Luboń

24 934

30 676

23,0

10

Mosina

24 042

29 824

24,0

11

Murowana Goślina

15 273

16 663

9,1

12

Oborniki

31 175

33 454

7,3

13

Pobiedziska

15 427

18 814

22,0

14

Puszczykowo

9036

9819

8,7

15

Rokietnica

8045

14 565

81,0

16

Skoki

8514

9283

9,0

17

Stęszew

13 559

14 791

9,1

18

Suchy Las

11 155

15 971

43,2

19

Swarzędz

37 658

46 530

23,6

20

Szamotuły

28 361

29 656

4,6

21

Śrem

39 484

41 378

4,8

22

Tarnowo Podgórne

16 794

23 454

39,7

23

Metropolia Poznań

954 031

1 014 194

6,3

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS, 2013.
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Ryc. 10. Zmiany zaludnienia w gminach Metropolii Poznań w latach 2002 – 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Ruch naturalny i migracje
Przyrost rzeczywisty ludności jest sumą przyrostu naturalnego i salda migracji. Poziom urodzeń
na 1000 mieszkańców w 2013 roku w całej Metropolii Poznań jest w skali kraju umiarkowanie niski
i przestrzennie silnie zróżnicowany między Poznaniem a strefą podmiejska. Najwyższą wartość
wskaźnik urodzeń w 2013 roku przyjął w gminach wiejskich: Kleszczewo (15,5‰), Komorniki
(15,2‰), Dopiewo (13,5‰), Rokietnica (12,4‰). Jest to efekt nie tylko wiejskiego środowiska
zamieszkania, ale przede wszystkim migracji rodzin , które odmładzają populacje gmin podmiejskich.
Najniższy wskaźnik urodzeń miał miejsce w gminie miejskiej Puszczykowo (8,5‰). W Poznaniu
wskaźnik urodzeń wyniósł 10,3‰, przy średniej dla całej metropolii 10,9‰. Wskaźnik zgonów na
1000 mieszkańców przyjął w 2013 roku wartość 9,1‰ i był niższy o 0,2‰ od średniej dla
województwa wielkopolskiego. Najwyższe wartości współczynników zgonów cechują gminy
demograficznie starzejące się: Poznań (10,5‰), Skoki 9,9‰ i Puszczykowo (9,4‰) a najniższe –
gminy młode demograficzne: Komorniki (5,0‰) i Rokietnica (5,8‰).
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Ryc. 11. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Metropolii Poznań (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.
Tab. 7. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Metropolii Poznań (2013 r.)
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Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Lp.

Jednostka
terytorialna

ogółem

w‰

ogółem

w‰

ogółem

w‰

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Poznań
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica

5671
131
298
291
108
353
171
313
357
314
183
363
202
83
180

10,3
10,6
11,1
13,5
15,5
15,2
9,8
13,6
11,6
10,5
11,0
10,9
10,7
8,5
12,4

5772
100
178
130
54
116
148
168
240
239
114
282
147
92
84

10,5
8,1
6,7
6,0
7,8
5,0
8,5
7,3
7,8
8,0
6,8
8,4
7,8
9,4
5,8

-101
31
120
161
54
237
23
145
117
75
69
81
55
-9
96

-0,2
2,5
4,5
7,5
7,8
10,2
1,3
6,3
3,8
2,5
4,1
2,4
2,9
-0,9
6,6
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Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

Lp.

Jednostka
terytorialna

ogółem

w‰

ogółem

w‰

ogółem

w‰

16
17
18
19
20
21
22
23

Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Metropolia Poznań

113
152
181
551
325
446
261
11 047

12,2
10,3
11,3
11,8
11,0
10,8
11,1
10,9

92
121
94
329
257
368
139
9264

9,9
8,2
5,9
7,1
8,7
8,9
5,9
9,1

21
31
87
222
68
78
122
1783

2,3
2,1
5,4
4,8
2,3
1,9
5,2
1,8

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Tab. 8. Migracje na obszarze Metropolii Poznań (2013 r.)
Zameldowania

Wymeldowania

Saldo

Lp. Jednostka terytorialna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Poznań
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Metropolia Poznań

ogółem

w‰

ogółem

w‰

ogółem

w‰

5867
146
507
1159
321
1236
378
974
641
914
257
465
455
179
698
150
240
533
1398
426
545
803
18 292

10,7
11,8
19,0
53,9
46,2
53,3
21,6
42,2
20,9
30,6
15,4
13,9
24,2
18,2
47,9
16,2
16,2
33,4
30,0
14,4
13,2
34,2
18,0

8445
156
369
222
66
273
204
291
448
313
292
417
271
123
144
125
204
257
952
409
569
229
14779

15,4
12,6
13,8
10,3
9,5
11,8
11,7
12,6
14,6
10,5
17,5
12,5
14,4
12,5
9,9
13,5
13,8
16,1
20,5
13,8
13,8
9,8
14,6

-2578
-10
138
937
255
963
174
683
193
601
-35
48
184
56
554
25
36
276
446
17
-24
574
3513

-4,7
-0,8
5,2
43,6
36,7
41,5
10,0
29,6
6,3
20,2
-2,1
1,4
9,8
5,7
38,0
2,7
2,4
17,3
9,6
0,6
-0,6
24,5
3,5

Źródło: Zestawienie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Przyrost naturalny w większości jednostek administracyjnych na obszarze Metropolii Poznań
jest dodatni. Jedynie w Puszczykowie oraz w Poznaniu w 2013 roku przyjął wartość ujemną
(kolejno -0,9‰ i -0,2‰). Relatywnie wysoki przyrost naturalny charakteryzuje gminy: Komorniki,
Rokietnica, Dopiewo. Niekorzystne warunki demograficzne cechują głównie miasto Puszczykowo
i Miasto Poznań. Na tle województwa wielkopolskiego, w metropolii wskaźniki ruchu naturalnego
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kształtują się powyżej średniej, co należy uznać za sytuację korzystną. Niekorzystny wpływ na ruch
naturalny ma utrzymująca się od 20 lat bardzo niska dzietność kobiet (w Poznaniu – 1,2 dziecka na
kobietę w wieku prokreacyjnym – jedna z najniższych w Europie). Rozwój demograficzny całego
obszaru Metropolii Poznań uzależniony jest w dużym stopniu od napływu mieszkańców spoza jej
granic, w tym pozostawania w mieście absolwentów poznańskich szkół wyższych.
W 2013 roku w gminach Metropolii Poznań zameldowało się ogółem 18 292 osób,
a wymeldowało 14 779 osób. Współczynnik napływu wędrówkowego wyniósł 18‰. Najwyższy
charakteryzował w 2013 roku gminę Dopiewo (53,9‰), Komorniki (53,3‰), Rokietnica (47,9‰),
Kleszczewo (46,2‰), a więc gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Poznaniem
oraz gminy wiejskie. Współczynnik odpływu wędrówkowego był najwyższy w Swarzędzu (20,5‰),
Murowanej Goślinie (17,5‰), Suchym Lesie (16,1‰) i Poznaniu (15,4‰).
Ryc. 12. Saldo migracji w Metropolii Poznań (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

W 2013 roku saldo migracji przyjęło wartości dodatnie dla wszystkich gmin Metropolii Poznań
za wyjątkiem miasta Poznania. W Poznaniu współczynnik salda migracji wyniósł -4,7‰. Najwyższy
poziom tego współczynnika wystąpił w gminie Dopiewo (43,6‰) i Komorniki (41,5‰) i Rokietnica
(38‰), najniższy z kolei w gminie Murowana Goślina (-2,1‰), Buk (-0,8‰) i Śrem (-0,6‰).
Mieszkańców Metropolii Poznań charakteryzuje duża ruchliwość w zakresie zmiany miejsca
zamieszkania. Migracje nie zachodzą jednak tylko jednokierunkowo, z Poznania do gmin sąsiednich,
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ale również pomiędzy gminami Metropolii. Świadczyć o tym mogą wysokie wskaźniki odpływu
wędrówkowego w Swarzędzu czy Suchym Lesie, choć saldo migracji jest w obu gminach dodatnie.
W migracjach w metropolii uczestniczą głównie osoby w wieku matrymonialnym i najwyższej
aktywności zawodowej. Osiedlającymi się poza miastem są na ogół osoby dobrze wykształcone (45%
z wykształceniem wyższym), w większości nadal pracujące lub uczące się w Poznaniu.
W strefie podmiejskiej miasta Poznania, szczególnie w ostatnich 10 latach dochodzi do
intensywnej suburbanizacji. Obszary podmiejskie stanowiły w ostatnich latach główny celu migracji
rezydencjalnych mieszkańców Poznania. Na notowany od wielu lat ujemne saldo migracji
w Poznaniu składa się w dużym stopniu odpływ do gmin metropolii, szczególnie pierwszego
pierścienia (tab. 9.). W gminach podmiejskich często 50% i więcej napływających mieszkańców
pochodzi z Poznania.
Tab. 9. Zameldowania w wybranych gminach Metropolii Poznań (2013 r.)
Gmina
Rokietnica
Dopiewo
Tarnowo Podgórne
Luboń
Pobiedziska
Szamotuły
Murowana Goślina
Puszczykowo
Skoki
Oborniki
Śrem

Ogółem
1746
1201
1051
611
384
319
187
174
170
152
137

Liczba zameldowań
w tym
z Poznania
770
701
450
343
202
93
63
104
56
34
9

w%
44,1
58,4
42,8
56,1
52,6
29,1
33,7
59,8
32,9
22,4
6,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych urzędów gmin.

Mimo odpływu mieszkańców do strefy podmiejskiej Poznań cały czas przyciąga nowych
mieszkańców z bliższych i dalszych regionów kraju. W 2013 r. z gmin metropolii napłynęło do miasta
tyle samo nowych mieszkańców (po ok. 1300 os., – 28% zameldowań), co z pozostałych gmin
województwa wielkopolskiego. Spośród gmin podmiejskich najwięcej zameldowań w Poznaniu
w 2013 r. zanotowano ze Swarzędza, Lubonia, Suchego Lasu, Czerwonaka, Dopiewa i Kórnika (łącznie
660 mieszkańców). Z miast Wielkopolski przybywają do Poznania głównie mieszkańcy innych miast,
głownie: Piły, Kalisza, Ostrowa Wlkp., Konina, Jarocina, Gniezna, Wrześni. Blisko połowa
meldujących się w Poznaniu (45%) pochodzi z innych województw, w tym szczególnie średnich
i dużych miast, takich jak: Gorzów Wlkp., Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław, Łódź, Lublin, Warszawa,
Wrocław i Koszalin. Jak należy sadzić są to migracje zarówno o charakterze mieszkaniowym,
zawodowym jak i matrymonialnym. Dla porównania taka sama liczba zameldowań do Poznania
miała miejsce w 2013 r. z Warszawy co z podpoznańskiej gminy Rokietnica (po 60 osób).
Strefa podmiejska Poznania jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy, które
sukcesywnie przyciąga nowych mieszkańców nie tylko z Poznania, ale także z innych miast i regionów
całego kraju. Z kolei miasto Poznań jest miejscem nauki dla tysięcy studentów, którzy po ukończeniu
studiów, często pozostają w Poznaniu, podejmują tu pracę i zakładają rodziny.
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Tab. 10. Wielkość i kierunki migracji krajowych do Poznania (2013 r.)
Kierunki migracji do Poznania

Liczba zameldowań
w osobach

w%

1255
1323
2095
4673

26,9
28,3
44,8
100 %

Gminy metropolii
Pozostałe gminy Wielkopolski
Reszta kraju
Razem zameldowania

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Miasta Poznania.

Struktura demograficzna
Struktura ludności według płci i wieku miasta Poznania i gmin metropolii nie odbiega znacząco
od średniej dla społeczeństwa polskiego. Na obszarze Metropolii Poznań przeważają kobiety.
Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn) jest najwyższy w Poznaniu – 115. Tak wysoki
wskaźnik feminizacji jest charakterystyczny dla większości dużych miast, ponieważ są one
atrakcyjnym rynkiem pracy dla kobiet, głównie dzięki rozwiniętym sektorom usługowym – służby
zdrowia, edukacji, administracji i handlu.
W grupie dzieci i młodzieży występuje nadwyżka mężczyzn nad kobietami, liczba kobiet
i mężczyzn zrównuje się ok. 50. roku życia, natomiast w starszych grupach wiekowych występuje
nadwyżka kobiet nad mężczyznami, co jest spowodowane m. in. wyższą śmiertelnością mężczyzn niż
kobiet. Udział chłopców w wieku 0 – 4 lat wynosi 7% populacji metropolii, a dziewczynek 5,8%.
W przypadku ludności starszej sytuacja jest odwrotna. Przykładowo udział ludności powyżej 70. roku
życia w Poznaniu wynosi 8,5% (mężczyźni) i 13,6% (kobiety), natomiast w gminach otaczających
Poznań wartości te wynoszą kolejno: 5,1% (mężczyźni) i 8,5% (kobiety).
Tab. 11. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w Metropolii Poznań (2013 r.)
Lp.

Jednostka terytorialna

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
ogółem
%

Ludność w wieku
produkcyjnym
ogółem
%

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
ogółem
%

1.

Poznań

84968

15,5

346120

63,2

116940

21,3

2.

Pozostałe gminy Metropolii
Poznań

99636

21,4

300444

64,5

66086

14,2

3.

Metropolia Poznań

184604

18,2

646564

63,8

183026

18,0

4.

Województwo wielkopolskie

669381

19,3

2206381

63,6

591254

17,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym) na obszarze Metropolii Poznań wynosi 28 i najwyższy jest w Poznaniu (34
w 2013 r.). Od kilku lat wskaźnik obciążenia demograficznego wzrasta, co odzwierciedla proces
starzenia się społeczeństwa. Dynamiczne starzenie się społeczeństwa, szczególnie w Poznaniu,
powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi zdrowotne, w tym geriatryczne. Niekorzystną
perspektywę rozwoju demograficznego w Poznaniu może poprawić wzrost liczby urodzeń oraz
odwrócenie negatywnego trendu wysokiego odpływu ludności.
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W gminach Metropolii Poznań udział osób w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) w liczbie
ludności ogółem kształtuje się na podobnym poziomie i waha się pomiędzy 63,5% (Puszczykowo,
Suchy Las) a 68,9% (Murowana Goślina). W Poznaniu wskaźnik ten wynosi 64% i jest niższy od
średniej dla Metropolii Poznań o 9%.
Ryc. 13. Struktura ludności według płci i wieku w Poznaniu (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Ryc. 14. Struktura ludności według płci i wieku w pozostałych gminach Metropolii Poznań (2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014.

Gminy otaczające miasto Poznań, charakteryzuje silniejsza juwenilność (duży udział dzieci
i młodzieży) niż w Poznaniu. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) przyjmuje
najwyższe wartości w gminach Kleszczewo (25,3%), Dopiewo (25,1%) i Komorniki (24,8%).
W Poznaniu udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 15,4% i jest najniższy w całej
metropolii. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej) przyjmuje najniższe wartości
w gminach Komorniki (10,5%), Dopiewo (10,7%) i Kleszczewo (10,9%). Średnia dla Metropolii Poznań
wynosi 18%. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w obszarze funkcjonalnym jest najwyższy
w Poznaniu (21,3%).
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Prognoza demograficzna
Prognozowanie liczby ludności stanowi podstawę dla planowania przyszłego rozwoju
Metropolii Poznań. Prognoza demograficzna opracowana przez GUS przewiduje dalszy ubytek liczby
ludności w mieście Poznaniu, jednakże liczba ludności do 2030 r. na całym obszarze Metropolii
Poznań będzie nadal wzrastać (o ok. 7 % w granicach miasta i powiatu). W ciągu najbliższych 15 lat
liczba ludności Poznania ma zmniejszyć się o blisko 44 tys. (tj o 8 %), a gmin powiatu poznańskiego
wzrosnąć o 29 %.Utrzymanie się obecnych tendencji demograficznych, zwłaszcza dużego napływu
mieszkańców do gmin podmiejskich, spowoduje, że już za ok. 25 lat proporcje liczby ludności między
Poznaniem a jego strefą podmiejską zostaną wyrównane.
Ryc. 15. Prognoza zmian zaludnienia w Metropolii Poznań (dla obszaru Poznania i powiatu
poznańskiego) do 2035 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS.

Tab. 12. Prognoza liczby ludności w 2030 r. według GUS
Jednostka
terytorialna

Liczba ludności
2013

Liczba ludności
2030 (prognoza)

Poznań

548028

504514

Dynamika zmian
(w %)
2013 r. = 100%
92,5

Powiat poznański

352395

455683

129,3

Razem

900423

960197

106,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych i prognozy GUS, 2014.
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Mapa 3.

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

75

4. LUDNOŚĆ I SIEĆ OSADNICZA

Mapa 4.
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Mapa 5.

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

77

4. LUDNOŚĆ I SIEĆ OSADNICZA

Mapa 6.
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Mapa 7.
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4.2. Wielkość i hierarchia miejscowości
Szkieletem układu przestrzenno-funkcjonalnego metropolii jest dobrze rozwinięta sieć
osadnicza. Znajduje się tu 460 miejscowości, w tym 15 miast i 445 wsi. Struktura wielkościowa
jednostek osadniczych jest zróżnicowana. Największym miastem jest Poznań z liczbą 548 tys.
mieszkańców (2013 r.), zaliczany w skali kraju do kategorii dużych miast. Brak na terenie metropolii
klasy miast średnich (50 – 200 tys. mieszkańców). Trzy kolejne ośrodki miejskie liczą odpowiednio:
Swarzędz – 31,1 tys., Luboń - 30,7 tys. i Śrem – 30,1 tys. mieszkańców. Poza tym, na terenie
metropolii znajduje się 11 miast zaliczanych już do kategorii miast małych (5 – 20 tys. mieszkańców)
oraz małe miasteczko Skoki (poniżej 5 tys. mieszkańców).
Struktura wielkościowa miejscowości nie odzwierciedla ich statusu administracyjnego.
Teoretycznie prawa miejskie może mieć już miejscowość licząca 2 tys. mieszkańców. W metropolii
są 23 takie wsi. Miastami w Polsce są te miejscowości, które otrzymały prawa miejskie lub którym
został nadany status miasta. Jest ich w kraju 915. Kilka urbanizujących się wsi w metropolii
odpowiada kryteriom miejskości ustalonym przez Radę Ministrów, nadającej miejscowości wiejskiej
status administracyjny miasta. Kryteria te to liczba ludności (minimum 2 tys. mieszkańców),
odpowiednia infrastruktura techniczna (np. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), miejskie cechy
przestrzenno-funkcjonalne, odpowiednie placówki obsługi ludności, przeważające zatrudnienie
poza rolnictwem. Kryteria miejskości w metropolii spełnia np. 6 spośród 7 wsi - siedzib gmin
w powiecie poznańskim (z wyjątkiem Kleszczewa). Zdecydowanie miejski charakter ma wieś
Koziegłowy w gminie Czerwonak (11 483 mieszkańców w 2014 r.), która z uwagi na liczbę
mieszkańców jest drugą największą wsią w Polsce. Kluczowym warunkiem, nadania praw miejskich
miejscowości, obok kryteriów demograficznych i funkcjonalnych, jest poparcie mieszkańców
wyrażone w drodze konsultacji społecznych. Od 2005 r. o przywrócenie statusu miasta ubiegają się
mieszkańcy Bnina (gmina Kórnik), który posiadał prawa miejskie w latach 1395 – 1934. W kilku
gminach na terenie metropolii, miejscowość gminna nie jest największą w gminie. Np. w gminie
Kleszczewo, wieś Kleszczewo ustępuje liczbą mieszkańców (501 w 2013 r.) miejscowościom Tulce
(2621) i Gowarzewo (1236 osób).
Tab. 13. Struktura wielkościowa sieci osadniczej Metropolii Poznań (2013 r.)
Liczba mieszkańców
548 028
20 000 – 50 000

5 000 – 20 000

2000 – 5000
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5

Liczba miejscowości
Ogółem
Miasta
Wsie
1
Poznań
3
Swarzędz, Luboń, Śrem
10: Szamotuły, Oborniki, 8: Koziegłowy, Plewiska, PrzeźMosina, Murowana Goślina, mierowo, Komorniki, Suchy Las,
18
Puszczykowo, Kostrzyn, Po- Czerwonak, Skórzewo, Rokietbiedziska, Kórnik, Buk, Stę- nica
szew
15
Skoki
14

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

4.2. Wielkość i hierarchia miejscowości

Liczba mieszkańców
1000 – 2000
500 – 1000
200 – 500
< 200
Razem

Ogółem
39
53
146
181
460

Liczba miejscowości
Miasta
15

Wsie
39
53
146
181
445

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Metropolia Poznań tworzy układ osadniczy o charakterze monocentrycznym. Ośrodkiem
centralnym jest miasto Poznań, zamieszkałe przez 54% populacji całej metropolii w granicach
opracowania. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011) Poznań określany
jest jako ośrodek metropolitalny (jeden z 9 w Polsce) z jak dotąd niezdelimitowanym na szczeblu
krajowym obszarem funkcjonalnym (obszar metropolitalny). Poznań to węzeł transportowy nie tylko
metropolii, ale także Wielkopolski i całej zachodniej Polski. Stanowi miejsce koncentracji
infrastruktury, przemysłu i usług o makroregionalnym zasięgu oddziaływaniu.
W skali Metropolii Poznań jest ośrodkiem najwyższego rzędu. Koncentruje 70% miejsc pracy
oraz 80% placówek usługowych całej metropolii. Dominacja Poznania jest jeszcze większa w zakresie
usług wyższego rzędu. Tylko w mieście znajdują się takie placówki jak: międzynarodowe lotnisko
cywilne, krajowy węzeł kolejowy, szkoły wyższe, międzynarodowe targi, szpitale specjalistyczne,
instytucje kultury wyższej, siedziba telewizji, radia i prasy regionalnej. Z pomiaru funkcji
metropolitalnych dokonanego na potrzeby Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Aglomeracji Poznańskiej (2012) wynika, że zdecydowana większość funkcji metropolitalnych
zlokalizowanych jest w Poznaniu (1940 jednostek, 79% w skali aglomeracji). Tendencją
rozmieszczenia funkcji metropolitalnych w Poznaniu, jest ich największa koncentracja w jego
ścisłym centrum (obszar ograniczony Aleją Armii Poznań oraz ulicami Garbary, Królowej Jadwigi,
Roosevelta i Pułaskiego). Zauważalna jest także koncentracja lokalizacji wzdłuż głównych dróg
aglomeracji, w szczególności dotyczy to dróg krajowych nr 92 i nr 11 na terenie gmin Tarnowo
Podgórne oraz Suchy Las. W mniejszym stopniu układy pasmowe wykształciły się wzdłuż drogi
krajowej nr 5 dróg ekspresowych nr S11 i nr S5. Funkcje metropolitalne będą się rozwijać wraz
z rozbudową i modernizacją infrastruktury, rozumianej zarówno w tradycyjnym sensie
(infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza), jaki i nowoczesnym (infrastruktura telekomunikacyjna,
serwerownie itp.). Metropolizacja przestrzeni jest także w dużym stopniu zależna od polityki
prowadzonej przez władze lokalne. W szczególności dotyczy to przyciągania nowych inwestorów
i współpracy z firmami funkcjonującymi na danym obszarze.
Sieć osadnicza metropolii rozwija się bardzo dynamicznie poza ośrodkiem metropolitalnym. To
miasta i wsie o coraz większym znaczeniu jako miejsca zamieszkania, pracy i korzystania z usług.
Szczególnie usługi i ich dostępność stanowią podstawę hierarchii funkcjonalnej sieci osadniczej
metropolii, związanej z obsługą ludności i zaspokojeniem potrzeb w zakresie zarówno usług
podstawowych (powszechnych), jak i wyspecjalizowanych, tzw. usług centralnych, związanych
z obsługą także innych miejscowości. Rozkład usług (podobnie jak miejsc pracy) względem miejsc
zamieszkania determinuje mobilność mieszkańców, ich codzienne lub cotygodniowe
przemieszczenia w metropolii, do szkół, na zakupy, po usługi zdrowotne, rekreacyjne itp.
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Centralność miejscowości jest miarą skalarną, gdzie ranga ośrodka usługowego mierzona jest
za pomocą liczby funkcji (instytucji, punktów usługowych itp.) w nich skoncentrowanych. Dla
określenia hierarchii funkcjonalnej sieci osadniczej metropolii (poza Poznaniem) opracowaniu
wykorzystano metodę skalarną opierającą się na mierniku statystycznym, ilustrującym rangę
jednostki na skali centralności całej metropolii. Najczęściej tu używana jest prosta metoda Boustedta
(1967), rozwinięta przez Z. Kamińskiego (1971). W metodzie tej bierze się pod uwagę usługi
stwarzające pola kontaktów między jednostkami, czyli takie które nie występują w każdej
miejscowości, mają charakter niepowszechny, bardziej wyspecjalizowany (np. szkoła, ośrodek
zdrowia, dom kultury).
W oparciu o wielkości wskaźnika centralności dokonano rangowania hierarchicznego
jednostek osadniczych Metropolii Poznań. W analizie uwzględniono wszystkie miejscowości,
określając ich stopień centralności w przedziale od 0 (brak jakichkolwiek usług centralnych) do 1
(pełne wyposażenie w analizowane usługi). Pominięto miasto Poznań, które na skali centralności jest
ośrodkiem o randze makroregionalnej, nieporównywalnym z żadnym innym ośrodkiem na terenie
metropolii. Jest on wyposażony nie tylko we wszystkie usługi, w które wyposażona jest każda inna
miejscowość, ale posiada również dziesiątki takich, które są unikatowe w skali całej metropolii i służą
wszystkim jej mieszkańcom (np. filharmonia, opera, port lotniczy, szkoły wyższe, kliniki itp.).
Do określenia stopnia centralności wykorzystano dane na temat wyposażenia miejscowości
w 19 rodzajów usług społecznych pogrupowanych w działy: usługi komunikacyjne (przystanek
kolejowy), administracyjne (urząd gminy, urząd powiatowy), bezpieczeństwa publicznego (komenda
wojskowa, posterunek policji, jednostka straży pożarnej), obiekty sportowe (basen), zdrowotne
(przychodnia, szpital), edukacyjne (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna), gastronomiczne (bar, restauracja), kulturalne (dom kultury, świetlica) społeczne
(dom dziecka, dom parafialny).
Tab. 14. Wskaźnik centralności dla głównych ośrodków usługowych metropolii Poznań (poza
Poznaniem)
Miejscowość
Śrem
Szamotuły
Oborniki
Swarzędz
Puszczykowo
Luboń
Pobiedziska
Mosina
Kórnik
Buk
Suchy Las
Koziegłowy
Skórzewo
Bolechowo i Bolechowo Osiedle
Owińska
Tarnowo Podgórne
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Gmina
Śrem
Szamotuły
Oborniki
Swarzędz
Puszczykowo
Luboń
Pobiedziska
Mosina
Kórnik
Buk
Suchy Las
Czerwonak
Dopiewo
Czerwonak
Czerwonak
Tarnowo Podgórne

Liczba
Wskaźnik
mieszkańców centralności
30 152
0,902
19 020
0,913
18 421
0,912
31 084
0,897
9819
0,891
30 676
0,798
9043
0,797
13 065
0,785
7530
0,774
6225
0,667
6354
0,782
11 483
0,653
5407
0,647
1430
0,662
2166
0,721
4842
0,775
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Miejscowość
Kostrzyn
Stęszew
Murowana Goślina
Rokietnica
Dopiewo
Skoki
Kleszczewo
Komorniki
Czerwonak
Przeźmierowo

Gmina
Kostrzyn
Stęszew
Murowana Goślina
Rokietnica
Dopiewo
Skoki
Kleszczewo
Komorniki
Czerwonak
Tarnowo Podgórne

Liczba
Wskaźnik
mieszkańców centralności
0,782
9492
0,774
5834
0,771
10 386
0,755
5020
0,697
3000
0,603
4145
0,613
501
0,621
6641
0,601
5686
0,607
6153

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 15. Hierarchia ośrodków centralnych Metropolii Poznań
Wskaźnik
centralności
1
0,9 – 1
0,8 – 0,9
0,6 – 0,8
0,4 – 0,6
0,2 – 0,4
0,1 – 0,2
< 0,1

Ranga ośrodka
Metropolitalny ośrodek usługowy
Powiatowy ośrodek usługowy
Ponadgminny środek usługowy
Gminny usługowy z elementami funkcji ośrodka
ponadgminnego
Gminny ośrodek usługowy
Miejscowy ośrodek usługowy z elementami funkcji
gminnych
Miejscowy ośrodek usługowy
Pozostałe miejscowości bez funkcji centralnych

Liczba
miejscowości
Poznań
3
2
10
11
22
43
370

Źródło: Opracowanie własne.

Skala centralności miejscowości metropolii przedstawia się następująco:
Poznań – ośrodek metropolitalny rangi krajowej,
powiatowe ośrodki usługowe (3 miasta – Śrem, Szamotuły, Oborniki),
ponadgminny ośrodek usługowy (2 miasta – Swarzędz, Puszczykowo),
gminny ośrodek usługowy z elementami funkcji ośrodka ponadgminnego (10 miejscowości:
Pobiedziska, Buk, Luboń, Mosina, Kórnik, Suchy Las, Owińska, Koziegłowy, Skórzewo,
Bolechowo),
gminny ośrodek usługowy (11 miejscowości),
podstawowy ośrodek usługowy z elementami funkcji gminnych (21 miejscowości),
miejscowy ośrodek usługowy (37 miejscowości),
pozostałe miejscowości bez funkcji centralnych (377 miejscowości).
Najistotniejsze znaczenie dla codziennej obsługi mieszkańców metropolii mają ośrodki rangi
gminnej i wyższej (ponadgminne i powiatowe). Ich hierarchia jest generalnie stała i należy
w dalszym ciągu usługi o zasięgu gminnym i większym koncentrować w tych miejscowościach.
Z uwagi na powstawanie licznych osiedli rezydencjalnych we wsiach nie będących siedzibami
gmin, należy mieć na uwadze wyposażanie ich w podstawą infrastrukturę społeczną, w relacji
stosownej liczby mieszkańców oraz dostępności transportowej do innych ośrodków centralnych,
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która umożliwia korzystanie z usług zlokalizowanych w innych miejscowościach. Planowanie
przedsięwzięć w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury społecznej musi być
uzasadnione realnymi potrzebami obecnych i przyszłych mieszkańców. Zaleca się sporządzanie
lokalnych prognoz demograficznych. Prognozowanie demograficzne stanowi istotny element
programowania rozwoju w skali lokalnej, szczególnie w sytuacji dużej dynamiki zmian w liczbie
i strukturze ludności. Musi być ono podstawowym elementem lokalnych strategii i planów
rozwoju, szczególnie w takich dziedzinach, jak: polityka mieszkaniowa, edukacyjna, socjalna czy
zdrowotna.
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4.2. Wielkość i hierarchia miejscowości

Mapa 8.
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Cel nadrzędny rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań przyjęto ze sformułowania osi
strategicznej Gospodarka Przestrzenna i Środowisko w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.
Metropolia Poznań 2020. Celem zintegrowanego w skali Metropolii Poznań planowania jest:
Kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich norm
środowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami
mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych i przyszłych pokoleń
mieszkańców metropolii.
Cele szczegółowe związane są z dwoma podstawowymi filarami rozwoju nowoczesnej
metropolii. Są to:
3. Podniesienie konkurencyjności Metropolii w sieci osadniczej kraju i Europy, poprzez:
3.1. Wykorzystanie korzyści koncentracji i synergii potencjałów liczącego ponad 1milion
mieszkańców obszaru.
3.2. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej metropolii dla lokalizacji i rozwoju krajowego
i międzynarodowego kapitału.
3.3. Polepszanie dostępności komunikacyjnej metropolii w skali regionalnej, krajowej
i europejskiej.
3.4. Rozwój usług metropolitalnych dla potrzeb obecnych i nowych mieszkańców oraz osób
odwiedzających metropolię.
3.5. Tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, pracy i wypoczynku.
4. Wzrost spójności przestrzenno-funkcjonalnej Metropolii, poprzez:
4.1. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiąganie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych.
4.2. Terytorialne równoważenie rozwoju metropolii i tworzenie warunków do
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju i funkcji metropolitalnych.
4.3. Poprawę wewnętrznej spójności sieci transportowej metropolii, z preferencją dla
rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc
zamieszkania, pracy, usług i wypoczynku.
4.4. Racjonalizację rozmieszczenia sieci infrastruktury technicznej.
4.5. Rozwój sieci placówek usług społecznych, w celu poprawy ich dostępności przestrzennej
i ekonomicznej zgodnie z wyzwaniami demograficznymi i potrzebami mieszkańców
metropolii.
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5.1. Środowisko przyrodnicze
i jego wykorzystanie
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5.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I JEGO WYKORZYSTANIE
5.1.1. Zielona infrastruktura

Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska

5.1.1. Zielona Infrastruktura
Wprowadzenie
Zachodzące w środowisku procesy naturalne na skutek zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym spowodowanych działalnością człowieka mogą ulegać zakłóceniu lub nawet
zniszczeniu. Wiąże się to z degradacją walorów środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji
z obniżeniem korzyści uzyskiwanych przez człowieka dzięki funkcjonowaniu ekosystemów.
Zgodnie ze współczesną wiedzą niewystarczającym działaniem jest obejmowanie ochroną
prawną wyizolowanych fragmentów o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Nowoczesne
podejście do ochrony przyrody kładzie nacisk na zapewnienie trwałości procesów przyrodniczych
w skali krajobrazu, zwłaszcza poprzez ukształtowanie w obrębie mozaiki różnych typów pokrycia
terenu, powiązanego przestrzennie układu płatów i korytarzy o wysokich walorach przyrodniczych,
określanego mianem zielonej infrastruktury. Zapewnienie trwałości i spójności takiego szkieletu
przyrodniczego jest szczególnie istotne na obszarach silnie zurbanizowanych, takich jak Metropolia
Poznań, gdzie ogniskują się sprzeczności partykularnych interesów i oczekiwań społecznych
i gospodarczych.
Jako tło diagnostyczne opracowania zestawiono i ukazano w ujęciu przestrzennym te
fragmenty obszaru Metropolii Poznań, które pełnią istotne funkcje jako elementy zielonej
infrastruktury. Na poziomie rekomendacji cele opracowania obejmują:
przedstawienie stopnia spójności przestrzennej zielonej infrastruktury obszaru badań, jako
waloru przyrodniczego rekomendowanego do kompleksowej ochrony,
identyfikację powierzchni w obrębie dolin i rynien polodowcowych, które wymagają
wzmocnienia zielonej infrastruktury dla lepszego wypełniania ich funkcji korytarzy
ekologicznych,
identyfikację obszarów rolniczych, wymagających wzbogacenia struktury przyrodniczej
poprzez zalesienia i zadrzewienia śródpolne.
Tak ujęte treści pozwolą zracjonalizować decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego
w kierunku przeciwdziałania postępującej fragmentacji układu przyrodniczego.
W ślad za doniesieniami naukowymi Unia Europejska podkreśla znaczenie zielonej
infrastruktury w strategicznych dokumentach o charakterze politycznym, takich jak Plan działań na
rzecz zasobooszczędnej Europy3, Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.4
W Strategii ochrony różnorodności biologicznej jako jeden z celów do 2020 r. wyznaczono
utrzymanie i wzmocnienie ekosystemów i ich usług poprzez ustanowienie zielonej infrastruktury
i odbudowę co najmniej 15% zdegradowanych ekosystemów. Natomiast w planie działania na rzecz

Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final
Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.
KOM(2011) 244 wersja ostateczna
3
4
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zasobooszczędnej Europy wskazano, że zainwestowanie w rozwój zielonej infrastruktury – często
lepiej się zwraca niż inwestycje w rozwiązania techniczne o niższych kosztach początkowych.
Rekomendacje Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich znalazły pełniejszy wyraz
w Strategii kształtowania zielonej infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich Unii
Europejskiej. W tym dokumencie została zaproponowana robocza definicja zielonej infrastruktury,
która opisuje to pojęcie jako strategicznie zaplanowaną sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych
z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką
gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku
ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych.
Odniesienie w definicji do usług ekosystemowych wskazuje, że odpowiednio ukształtowana
zielona infrastruktura generuje różnorakie korzyści o charakterze produkcyjnym, regulacyjnym
i kulturowym, służące podnoszeniu dobrobytu gospodarczego i dobrostanu mieszkańców.
Wśród usług dostarczanych przez ekosystemy na terenach zurbanizowanych można wymienić
m.in. zwiększoną efektywność korzystania z zasobów naturalnych (zwłaszcza gleb i wód), adaptację
do zmian klimatu, ograniczenie erozji gleb, zmniejszanie niebezpieczeństwa powodziowego,
atrakcyjność dla turystyki i rekreacji, wzrost wartości gruntów. Dostrzeżenie wymiernych korzyści
z funkcji wypełnianych przez ekosystemy pozwala zwiększyć skuteczność działań na rzecz ich
ochrony.
Zastosowane podejście wpisuje się w jeden z celów polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju w horyzoncie roku 2030, którym jest kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych
Polski.

Metodyka opracowania
Przyjęte do analizy założenia są spójne z projektem Programu ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014 – 2020, w których do
najistotniejszych zagrożeń dla różnorodności biologicznej, pozwalających się zminimalizować
poprzez planowanie przestrzenne, zaliczono fragmentację siedlisk i krajobrazu w wyniku silnej presji
inwestycyjnej i budowy nowej sieci dróg. Jako istotne zagrożenie zidentyfikowano także
intensyfikację produkcji rolnej powodującą zanieczyszczenia gleb i wód w wyniku rosnącego zużycia
nawozów oraz środków ochrony roślin.
W skali regionalnej opracowanie nawiązuje do ustaleń projektu Planu zagospodarowania
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach którego założono utworzenie
spójnego systemu przyrodniczego, który stanowiłby układ wzajemnie powiązanych ze sobą
obszarów, pełniących funkcję środowiskotwórczą. Jego elementami są w szczególności formy
ochrony przyrody, płaty ekologiczne (leśne, wodne, mokradłowe), pasowe i liniowe korytarze
ekologiczne oraz system klinowo-pierścieniowy zieleni miasta Poznania.
Przedstawione podejście realizuje jeden z celów Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej,
zdefiniowany jako zachowanie i ochrona pasmowo-węzłowego układu terenów o wysokich
walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, wzrost lesistości w skali całej metropolii. W uzasadnieniu
dla tak sformułowanego celu wskazuje się, że obszary wartościowe przyrodniczo odgrywają
zasadniczą rolę jako czynnik jakości życia mieszkańców.

90
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I JEGO WYKORZYSTANIE
5.1.1. Zielona infrastruktura

Opracowanie uwypukla fragmenty obszaru o walorach przyrodniczych, których znaczenie dla
człowieka już usankcjonowano obejmując je ochroną prawną. Na tym tle wskazuje tereny, na
których należy ustanowić ochronę prawną ekosystemów, wprowadzić restrykcje dla
zainwestowania, bądź wzmocnić ich strukturę przyrodniczą. Przedstawiona koncepcja nawiązuje do
osnowy przyrodniczej aglomeracji poznańskiej ujętej w Studium uwarunkowań rozwoju
przestrzennego. W postępowaniu badawczym zidentyfikowano w obrębie osnowy przyrodniczej
istniejące elementy zielonej infrastruktury (ZI), przy wykorzystaniu bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT) i zaktualizowanych informacji o obowiązujących formach ochrony przyrody.
W opracowaniu uwzględniono także plany jednostek samorządowych w zakresie ustanawiania
nowych obszarów ochrony przyrody.
Do ZI zaliczono następujące kategorie pokrycia terenu: lasy i zagajniki, tereny zadrzewione,
tereny krzewiaste, tereny roślinności trawiastej oraz mokradła i szuwary. Zgodnie z przyjętą
definicją, częścią ZI są także wody powierzchniowe, stanowiące niebieską infrastrukturę. Należy
jednak zaznaczyć, że analizy ilościowe ograniczono do lądowych składowych zielonej infrastruktury.
Przyjęte kryterium powoduje, że poza ZI znalazły się te fragmenty osnowy przyrodniczej, które są
zainwestowane lub nie są pokryte trwałą roślinnością. Zakres obecnego opracowania jest
przestrzennie szerszy niż przywoływane Studium, gdyż obejmuje również obszary miast i gmin
Szamotuły, Skoki, Oborniki i Śrem, położonych poza granicami powiatu poznańskiego.
Tereny wchodzące w skład zielonej infrastruktury (ZI) przyporządkowano do obszarów
o znaczeniu priorytetowym lub istotnym ze względu na funkcje wypełniane przez układy
przyrodnicze oraz wagę jaką społeczności przykładają do korzyści wynikających z tych funkcji.
Kryterium stanowił stopień restrykcyjności istniejących form ochrony przyrody, występowanie
lasów ochronnych oraz lokalizacja względem niebieskiej infrastruktury w korytarzach ekologicznych.
Do fragmentów o znaczeniu priorytetowym zaliczono elementy ZI występujące w obrębie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
NATURA 2000 oraz lasów ochronnych. W tej kategorii znalazły się również położone w obniżeniach
stanowiących korytarze ekologiczne wskazane do ochrony, niezainwestowane ekosystemy
reprezentowane przez mokradła, szuwary oraz płaty zieleni obejmujące zadrzewienia, zakrzewienia
i roślinność trawiastą w bezpośrednim otoczeniu wód powierzchniowych. W tej grupie
uwzględniono również jeziora i rzeki jako ekosystemy stanowiące elementy tzw. niebieskiej
infrastruktury i mające szczególny udział w dostarczaniu usług ekosystemowych. Do fragmentów
o znaczeniu istotnym zaliczono elementy ZI objęte pozostałymi formami ochrony przyrody oraz te,
które występują w obrębie korytarzy ekologicznych metropolii, ale są poza terenami wskazanymi do
ochrony.
Analiza rozkładu przestrzennego obu kategorii ZI wyodrębnionych w postępowaniu
diagnostycznym była podstawą do sformułowania wytycznych dla kierunków zagospodarowania
przestrzennego Metropolii. Do objęcia formami ochrony przyrody wyznaczono elementy ZI
położone w obrębie korytarzy ekologicznych o znaczeniu priorytetowym, natomiast pozostałe
elementy ZI położone na terenie korytarzy ekologicznych powinny zostać objęte restrykcjami
w ramach ochronnych zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Użytkowane rolniczo fragmenty korytarzy ekologicznych należy objąć programami
wzmocnienia układów przyrodniczych tak, aby zapewnić ich drożność dla przemieszczania się
gatunków oraz wzmocnić zdolność pełnienia innych funkcji przyrodniczych i generowania usług
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ekosystemowych. Szczególna sytuacja występuje na obszarach miejskich zlokalizowanych w ciągach
dolin i rynien polodowcowych, gdzie z uwagi na istniejące zagospodarowanie możliwości
udrożnienia korytarzy ekologicznych są bardzo ograniczone. Z tego względu rekomendowane na
tych obszarach działania powinny się koncentrować na zapewnieniu względnie niskiego poziomu
intensywności zainwestowania z zachowaniem dużego udziału powierzchni biologicznie czynnych.
Biorąc pod uwagę bardzo nierównomierny rozkład przestrzenny ZI zidentyfikowano
w metropolii obręby geodezyjne o wybitnej dominacji użytków rolnych (udział przekraczający 90%
powierzchni obrębu). Tereny te zarekomendowano do wzbogacenia struktury ekologicznej przez
wprowadzanie zalesień i/lub zadrzewień śródpolnych. W tej kategorii uwzględniono również
powierzchnie przeznaczone do zalesienia wskazane w Programie zwiększania lesistości powiatu
poznańskiego5 oraz powierzchnie gruntów rolnych oznaczone w systemie ewidencji gruntów jako
grunty klasy VIz.

Diagnoza stanu zielonej infrastruktury
Powierzchnia gmin wchodzących w skład Metropolii Poznań wynosi 3078,9km2. Lasy
o powierzchni 793,4km2 oraz pozostałe tereny zieleni o powierzchni 423,4 km2 stanowią łącznie
1216,8 km2, czyli 39,5% analizowanego obszaru. Warto dodać, że 24,8% (764 km2) terenu metropolii,
w tym 554 km2 terenów zieleni objęte jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Pod
względem przyrodniczym takie proporcje można uznać za bardzo korzystne zwłaszcza, że jest to
obszar silnie zurbanizowany. Udział lasów i innych form pokrycia terenu stanowiących elementy ZI
z wyróżnieniem części objętej formami ochrony przyrody w skali metropolii przedstawia tabela 16.
Tab. 16. Ogólna struktura istniejącej zielonej infrastruktury w Metropolii Poznań
Zielona infrastruktura
Rodzaj pokrycie terenu
lasy
pozostałe elementy
zielonej infrastruktury*
Razem

w granicach form
ochrony przyrody
431,4

nie objęta formami
ochrony przyrody
[km2]
362

108,5

87,4

195,9

539,9

449,4

989,3

Razem

793,4

*bez niebieskiej infrastruktury
Źródło: Opracowanie własne.

Z powierzchni blisko 1000 km2 istniejącej zielonej infrastruktury Metropolii Poznań 866,4 km2
uznano za obszary o znaczeniu priorytetowym, a pozostałe 122,9 km2 za istotne dla pełnienia funkcji
przyrodniczych i zapewnienia odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ekosystemy.
Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że układ obszarów chronionych w obrębie ZI odzwierciedla
ogólnie potencjał przyrodniczy tego obszaru, a proponowane uzupełnienia nie zmieniają istotnie
jego struktury. Do wprowadzenia rygorów ochronnych rekomenduje się 50,6 km2 spośród obszarów

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Warszawy (2008) Program
zwiększania lesistości powiatu poznańskiego.
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priorytetowych i 11,2 km2 obszarów o znaczeniu istotnym, co stanowi łącznie 1,5% powierzchni
analizowanego obszaru metropolitalnego i zaledwie 6,2% powierzchni wyznaczonej ZI.
Przedstawione wskazania służące zapewnieniu ciągłości procesów przyrodniczych
i zwiększeniu korzyści wynikających z funkcjonowania ekosystemów na obszarze Metropolii Poznań
uwzględniają specyfikę obszarów miejskich, terenów wykorzystywanych rolniczo i obszarów
będących pod najmniejszą presją człowieka. Biorąc te uwarunkowania pod uwagę przedstawione
wytyczne wykorzystania istniejącego potencjału przyrodniczego Metropolii ukierunkowują jej
rozwój przestrzenny jako czynnik jakości życia mieszkańców.
Wyzwaniem dla ukształtowania spójnej struktury przyrodniczej całego obszaru jest
wzmocnienie przestrzennej łączności między obszarami chronionymi stanowiącymi obszary
węzłowe poprzez układ korytarzy ekologicznych. W tym celu wyznaczono łącznie 107 km2 ciągów
dolin i rynien polodowcowych, na których należy podjąć działania wzmacniające ich drożność dla
przemieszczania gatunków oraz wzmocnić zdolność pełnienia innych funkcji przyrodniczych. Chodzi
o wysycenie tych terenów ciągami trwałej roślinności oraz o budowę urządzeń ułatwiających
zwierzętom przekraczanie dróg.
Inny problem występuje na terenach rolniczych o znikomym udziale zbiorowisk roślinności
spontanicznej wpływających na ich różnorodność biologiczną. W rozpatrywanych gminach
wyróżniono 80 obrębów ewidencyjnych6 o łącznej powierzchni 451,3 km2, gdzie udział użytków
rolnych przekracza 90%. Są to obszary, których struktura wymaga wzbogacenia przez wprowadzanie
zadrzewień śródpolnych, a tam, gdzie to możliwe zalesień.
Poza układem ZI występuje jeszcze 227,5 km2 terenów zieleni, w tym zieleń urządzona. Takie
lokalne układy przyrodnicze stanowią istotny czynnik podnoszący różnorodność biologiczną gmin
o mniejszych walorach przyrodniczych. Jest to najlepiej widoczne w Poznaniu, gdzie szczególną rolę
odgrywają płaty zieleni urządzonej wśród terenów zainwestowanych. Występowanie lokalnych
struktur przyrodniczych nie kompensuje jednak bardzo silnego zróżnicowania przestrzennego
udziału ZI pomiędzy gminami (tab. 17.), a tym samym głębokich różnic w dostępności do
generowanych tam usług ekosystemowych.
Tab. 17. Istniejące elementy zielonej infrastruktury Metropolii Poznań według gmin
Pow.
gminy
[km2]

Gmina
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
6

90,5
82,4
107,9
74,4
66,3
154,6
185,9
13,5
171,3
172,1
339,8

Lasy i zagajniki

Pozostałe tereny
zieleni*

Elementy zielonej
infrastruktury razem

Pow. [km2] Udział [%] Pow. [km2] Udział [%] Pow. [km2] Udział [%]
3,7
37,0
17,7
1,8
11,7
20,8
52,0
0,7
67,8
86,2
137,6

4,1
44,9
16,4
2,5
17,7
13,4
27,9
5,1
39,6
50,1
40,5

1,4
13,5
2,1
0,2
3,3
3,8
13,7
0,5
20,2
9,5
14,1

1,5
16,4
1,9
0,3
5,0
2,5
7,4
3,7
11,8
5,5
4,1

5,1
50,5
19,8
2,0
15,0
24,6
65,7
1,2
88,0
95,7
151,7

5,6
61,3
18,4
2,7
22,6
15,9
35,3
8,9
51,4
55,6
44,6

Brak danych dla gminy Skoki
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Gmina
Pobiedziska
Poznań
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Razem

Pow.
gminy
[km2]
189,4
261,7
16,4
79,2
198,3
174,9
115,9
101,7
175,4
205,7
101,7
3078,9

Lasy i zagajniki

Pozostałe tereny
zieleni*

Elementy zielonej
infrastruktury razem

Pow. [km2] Udział [%] Pow. [km2] Udział [%] Pow. [km2] Udział [%]
54,1
44,2
8,8
6,1
79,8
34,2
44,6
15,2
26,9
35,7
6,7
793,4

28,6
16,9
53,6
7,7
40,3
19,6
38,5
15,0
15,3
17,3
6,6
25,8

12,9
15,2
2,1
5,3
7,7
12,0
21,7
5,5
5,5
20,8
5,0
195,9

6,8
5,8
12,7
6,6
3,9
6,9
18,7
5,4
3,1
10,1
4,9
6,4

67
59,4
10,9
11,4
87,5
46,2
66,3
20,7
32,4
56,5
11,7
989,3

35,4
22,7
66,5
14,4
44,1
26,4
57,2
20,4
18,5
27,5
11,5
32,1

* Powierzchnie zadrzewione, zakrzewione, roślinność trawiasta, Wytłuszczono najwyższą i najniższą wielkość w każdej kolumnie
Źródło: Opracowanie własne.

Znaczne różnice wielkości pomiędzy gminami odzwierciedlają strukturę przestrzenną walorów
przyrodniczych w obrębie Metropolii. Na to nakładają się odrębności w intensywności i strukturze
przestrzennej zainwestowania gmin jak również indywidualnie tworzonych kierunkowych
i realizacyjnych dokumentów planowania przestrzennego. Wymienione czynniki stanowią o bardzo
dużej skali trudności w realizacji wytycznych dotyczących kształtowania zielonej infrastruktury
w skali Metropolii.
Podsumowując można wskazać, że do mocnych stron Metropolii Poznań pod względem
przyrodniczym należą:
wysoki odsetek terenów o wysokich walorach przyrodniczych,
objęcie znacznych fragmentów formami ochrony przyrody,
występowanie układu dolin rzecznych i rynien polodowcowych mogących stanowić
korytarze ekologiczne tworzące spójny układ zielonej infrastruktury.
Do słabych stron struktury przyrodniczej należą:
nierównomierne rozłożenie w przestrzeni elementów ZI na tle obszarów zainwestowanych,
rozczłonkowanie korytarzy ekologicznych przez zainwestowanie miejskie i sieć drogową,
występowanie znacznych obszarów wybitnie rolniczych pozbawionych zbiorowisk
roślinności spontanicznej.
W tabeli 18. przedstawiono wielkość i odsetek powierzchni według gmin wskazanych do
objęcia różnymi formami działań ochronnych i wzmacniających funkcje korytarzy ekologicznych jako
elementów spajających zieloną infrastrukturę. Jak wskazano średnio 2% powierzchni gmin
rekomenduje się do objęcia restrykcjami ochronnymi, a na 3,5% powierzchni zaleca się wzmocnienie
zielonej infrastruktury na fragmentach obniżeń mogących pełnić funkcje korytarzy ekologicznych,
które użytkowane są rolniczo. Na rycinie 16. uporządkowano gminy według sumy powierzchni
wskazanych do ochrony oraz do wprowadzenia restrykcji inwestycyjnych poprzez odpowiednie
zapisy mpzp. W żadnej z gmin udział takich powierzchni nie przekracza 4%, a w 8 gminach jest to
mniej niż 1%.
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Ryc. 16. Zróżnicowanie udziału obszarów wskazanych do ochrony i wzmocnienia funkcji korytarzy
ekologicznych w gminach Metropolii Poznań
12
10

[%]

8
6
4
2
0

obszary o znaczeniu priorytetowym wskazane do ochrony
obszary o znaczeniu istotnym wskazane do restrykcji w zainwestowaniu
obszary wskazane do wzmocnienia struktury zielonej infrastruktury/ funkcji korytarzy ekologicznych
Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 18. Powierzchnie i udziały obszarów wskazanych do ochrony i wzmocnienia funkcji korytarzy
ekologicznych w gminach Metropolii Poznań

Powierzchnia gminy
[km2]

Gmina

Istniejące elementy ZI

Powierz- Udział
chnia
[%]
2
[km ]

Priorytetowe elementy ZI wskazane do
Ochrony prawnej

Istotne elementy
ZI rekomendowane do ochrony
w mpzp

Powierzchnia
[km2]

Udział
[%]

Powierzchnia
[km2]

Udział
[%]

Powierzchnia
[km2]

Udział
[%]

Powierzchnie
wskazane do
ochrony razem

Powierzchnie
wskazane do
wzmocnienia
funkcji korytarzy
ekologicznych
Powierz- Udział
chnia
[%]
2
[km ]

Buk

90,5

5,1

5,6

1,4

1,5

0,1

0,1

1,4

1,6

2,4

2,6

Czerwonak

82,4

50,5

61,3

0,7

0,9

0,1

0,1

0,8

1,0

0,5

0,6

107,9

19,8

18,4

0,9

0,9

0,1

0,1

1,0

1,0

2,8

2,6

Kleszczewo

74,4

2,0

2,7

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,3

0,9

1,3

Komorniki

66,4

15,0

22,6

0,9

1,3

0,7

1,0

1,5

2,3

3,1

4,7

Kostrzyn

154,6

24,6

15,9

0,3

0,2

0,2

0,1

0,4

0,3

5,4

3,5

Kórnik

186,0

65,7

35,3

3,5

1,9

1,1

0,6

4,7

2,5

10,2

5,5

Luboń

13,5

1,2

8,9

0,4

3,0

0,1

0,7

0,5

3,7

0,3

2,2

Mosina

171,3

88

51,4

3,8

2,2

1,0

0,6

4,9

2,8

7,0

4,1

Murowana Goślina

172,1

95,7

55,6

5,2

3,0

0,4

0,2

5,6

3,2

9,3

5,4

Oborniki

339,8

151,7

44,6

2,9

0,8

0,6

0,2

3,5

1,0

5,7

1,7

Pobiedziska

189,4

67,0

35,4

0,3

0,2

0

0

0,3

0,2

5,1

2,7

Poznań

261,7

59,4

22,7

4,2

1,6

1,1

0,4

5,2

2,0

7,4

2,8

Dopiewo
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Puszczykowo

16,4

10,9

66,5

0,2

1,4

0,3

1,7

0,5

3,1

0,1

0,6

Rokietnica

79,2

11,4

14,4

1,6

2,1

0,3

0,4

1,9

2,4

1,4

1,7

Skoki

198,3

87,5

44,1

6,7

3,4

0,7

0,4

7,4

3,7

7,8

3,9

Stęszew

174,9

46,2

26,4

5,7

3,2

1,4

0,8

7,1

4,0

16,8

9,6

Suchy Las

115,9

66,3

57,2

0,5

0,4

0,2

0,2

0,7

0,6

1,3

1,1

Swarzędz

101,7

20,7

20,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

2,6

2,5

Szamotuły

175,4

32,4

18,5

5,1

2,9

0,7

0,4

5,8

3,3

5,6

3,2

Śrem

205,7

56,5

27,5

5,1

2,5

0,5

0,3

5,6

2,7

9,1

4,4

Tarnowo Podgórne

101,7

11,7

11,5

1,1

1,0

0,4

0,4

1,5

1,4

2,2

2,2

RAZEM

3079

989,3

32,1

50,6

1,6

10

0,4

60,7

2,0

107

3,5

Wytłuszczono najwyższą i najniższą wielkość w każdej kolumnie
Źródło: Opracowanie własne.

Kierunki rozwoju zielonej infrastruktury
Celem działań kierunkowych w zakresie zielonej infrastruktury jest zachowanie jej istniejących
elementów, wzmocnienie struktury przyrodniczej w granicach osnowy, oraz wzbogacenie tych
obszarów metropolii poza osnową, które cechują się niedostatkiem zielonej infrastruktury. Takie
podejście służy podniesieniu jakości życia mieszkańców w zakresie uwarunkowanym przez
odpowiedni poziom usług ekosystemowych. Celem towarzyszącym jest powiązanie obszarów
węzłowych osnowy poprzez zapewnienie drożności ciągów dolin i obniżeń na terenie metropolii
pełniących istotne funkcje przyrodnicze, w tym funkcje korytarzy ekologicznych.
Zestaw rekomendowanych działań służących ukształtowaniu zielonej infrastruktury jako
czynnika jakości życia mieszkańców obszaru metropolitalnego różnicuje się ze względu na rozkład
przestrzenny walorów przyrodniczych oraz rodzajów użytkowania terenu. Biorąc to pod uwagę
konieczne jest zharmonizowanie działań gmin w następujących zakresach:
przestrzeganie restrykcji na obszarach zielonej infrastruktury generującej usługi
ekosystemowe, objętych ochroną prawną jako istotnego czynnika jakości życia w obszarze
Metropolitalnym,
ochrona ekosystemów w obrębie zielonej infrastruktury, które nie są dotychczas objęte
ochroną prawną,
ochrona terenów podmokłych i niebieskiej infrastruktury poprzez unikanie zainwestowania
zagrażającego zmianą ich stosunków wodnych i pogorszeniem jakości ekosystemów
wodnych,
wzmocnienie możliwości wypełniania funkcji przez korytarze ekologiczne w obrębie osnowy
przyrodniczej poprzez powstrzymanie zabudowy ciągów dolin i rynien polodowcowych,
a tam gdzie jest to uzasadnione i możliwe odbudowę zdegradowanych ekosystemów,
wzbogacenie wielkopowierzchniowych obszarów rolniczych zadrzewieniami śródpolnymi
i zalesieniami,
unikanie intensywnego zainwestowania w bezpośrednim sąsiedztwie korytarzy
ekologicznych; stosowanie gradientowego wzrostu intensywności zainwestowania w miarę
oddalania się od korytarza ekologicznego,
zachowanie pozostałych elementów układów przyrodniczych, które leżą poza osnową
przyrodniczą ale wypełniają lokalnie ważne funkcje, zwłaszcza na terenie gmin uboższych
w walory przyrodnicze.

96
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I JEGO WYKORZYSTANIE
5.1.1. Zielona infrastruktura

Główne zagrożenia dla realizacji wytyczonych kierunków działań wynikają z:
braku zharmonizowanego systemu planowania i ochrony zielonej infrastruktury w skali
Metropolii,
presji zabudowy na tereny o wysokich walorach przyrodniczych, która powoduje jej
fragmentację, szczególnie dalsze zainwestowanie ciągów dolin i rynien polodowcowych
pełniących funkcję korytarzy ekologicznych,
trudności realizacji wprowadzenia restrykcji na terenach miast i gmin położonych w bogatej
pod względem przyrodniczym lokalizacji, gdyż zmniejszy to liczbę możliwych opcji rozwoju
przestrzennego,
dysproporcji między utraconymi indywidualnymi korzyściami inwestorów w krótkiej
perspektywie wynikającymi z zainwestowania tych terenów, a długofalowymi korzyściami
mającymi charakter ogólnospołeczny, ujawniającymi się dzięki restrykcjom
w zainwestowaniu.
Szansą na realizację postawionego celu jest integracja działań w zakresie polityki
przestrzennej, ochrony przyrody oraz planowania przestrzennego, co pozwoli na skuteczniejsze
harmonizowanie ochrony i kształtowania zielonej infrastruktury z realizacją celów rozwojowych.
Możliwość realizacji założonych kierunków działania będzie proporcjonalna do społecznej
świadomości korzyści jakie wynikają z funkcji wypełnianych przez ekosystemy.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Na podstawie sformułowanych kierunków kształtowania układu przyrodniczego Metropolii
Poznań, sformułowano wytyczne dla poszczególnych gmin (tab. 19.).
Tab. 19. Wykaz niezbędnych działań w zakresie zielonej infrastruktury według gmin
Główne niezbędne działania
Gmina
Buk

Czerwonak

Dopiewo

Kleszczewo

Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – obszary
wzdłuż jeziora Niepruszewskiego oraz tereny
podmokłe i łąki w okolicy miejscowości Otusz,
rynna w okolicy miejscowości Tomiczki.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
fragmenty doliny Warty w okolicy Czerwonaka
i Owińsk.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jeziora
Niepruszewskiego, rynna jeziora Konarzewskiego, dolina Trzebawki.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
dolina Wirynki.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina rzeki
Kopel.

Wzbogacenie układu przyrodniczego
Obręby: Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobra,
Szewce, Wiktorowo, Wielka Wieś.

Zalesienia w okolicy Owińsk.

Obręb: Konarzewo.
Zalesienia w okolicy jeziora Niepruszewskiego,
w Trzcielinie.

Obręby: Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki,
Krerowo, Markowice, Poklatki, Śródka, Zimin.
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Główne niezbędne działania
Gmina

Komorniki

Kostrzyn

Kórnik

Luboń

Mosina

Murowana
Goślina

Oborniki

Pobiedziska

Poznań

98
5

Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury

Wzbogacenie układu przyrodniczego

Zalesienia wzdłuż rzeki Kopel (fragment od
Męciny), w okolicach Markowic.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Zalesienia w okolicach Gołusek.
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jezior
Chomęcickiego i Rosnowskiego, okolice rzeki
Wirynki i terasa zalewowa Rosnówko-Komorniki, terasa zalewowa w okolicach Głuchowa.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Obręby: Czerlejnko, Czerlejno, Glinka Dufunkcji korytarzy ekologicznych– południowy chowna, Jagodno, Libartowo, Klony, Siekierki
fragment doliny Męciny, dolina rzeki Kopel, Wielkie, Tarnowo, Sokolniki Drzązgowskie, Sookolice miejscowości Gułtowy.
kolniki Klonowskie, Trzek, Wróblewo.
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych – Zalesienia w okolicy Buszkowiec i Glinki Szlapółnocny fragment doliny Cybiny.
checkiej, Iwna i Chorzałki, na południowy-zachód od Brzeźna, południowego fragmentu
doliny Męciny.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Obręby: Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo, Kofunkcji korytarzy ekologicznych– fragment do- narskie, Kromolice, Pierzchno, Prusinowo, Raliny rzeki Kopel (od Męciny do Średzkiej Strugi) dzewo, Runowo, Szczodrzykowo.
i Głuszynki, Strugi Średzkiej, łąki w dolinie Michałówki, łąki między Daszewicami a Kamionkami.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Zalesienia na południe od jez. Kocie doły.
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice jez.
Kocie Doły.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina rzeki
Kopel, okolice kanału Olszynka, okolice miejscowości Kierzki, Kanału Mosińskiego, łąki
w okolicach Żabinka i Dworzysk.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Obręb: Trojanowo.
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Goślińskiej Strugi i Goślinki, okolice Kanału Kąty,
Kanału Wojnowskiego, Kanału Łomno, Dopływu z jeziora Bolechowskiego.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice doliny
Warty i doliny Samicy, południowy fragment
doliny Zaganki.
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie Obręby: Główna, Kocanowo, Latalice, Łagiewfunkcji korytarzy ekologicznych – dolina Głów- niki, Podarzewo, Pomarzanowice, Węglewo,
nej, dolina Cybiny, Dopływ z jez. Wronczyń- Wójtostwo.
skiego).
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Warty,
północny fragment doliny Bogdanki, okolice
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5.1.1. Zielona infrastruktura

Główne niezbędne działania
Gmina

Ochrona i wzmocnienie struktury zielonej
infrastruktury
jez. Kierskiego i rzeki Samicy, fragmenty doliny
Cybiny, dolina Michałówki i Kopli.
Puszczykowo Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina Warty
– okolice Niwki, łąki na północ od Puszczykowa,
Kanał Mosiński.
Rokietnica
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy – Dolina Samicy.
Skoki
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – dolina Małej
Wełny, dolina Dzwonówki, Dopływ z Popowa
Kościelnego, Okolice jez. Skockiego.
Stęszew
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – rynna jez.
Strykowskiego, okolice Żydowskiego Rówu,
rynna jez. Witobelskiego, północny fragment
Trzebawki, okolica kanału Samica Stęszewska,
rynna jez. Wielkowiejskiego, Duża łąka w okolicy Będlewa, mokradła i łąki w okolicy miejscowości Modrze.
Suchy Las
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice kanału Chludowskiego, dopływu spod Lasu Lody.
Swarzędz
Wzmocnienie funkcji korytarzy ekologicznych –
Dolina rzeki Głównej, dolina rzeki Cybiny.
Szamotuły
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Dolina rzeki
Samy, kanał Przybrodzki, okolice kanału Kluczewskiego.
Śrem
Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
funkcji korytarzy ekologicznych – Rynna jeziora
Grzymisławskiego, dolina Pyszącej, dolina
Warty, okolice kanału Szymanowskiego
i Zalewu Śremskiego, „jeziorka” i łąki w okolicy
Binkowa, kanał Graniczny (fragment południowy).
Tarnowo Pod- Ochrona zielonej infrastruktury i wzmocnienie
górne
funkcji korytarzy ekologicznych – okolice jez.
Kierskiego, północny fragment doliny Samy.

Wzbogacenie układu przyrodniczego

Obręby: Kobylniki, Przybroda, Rogierówko,
Starzyny, Dalekie.

Obręby: Będlewo, Drożdżyce, Piekary, Tomiczki, Wronczyn
Zalesienia – okolice Strykówka na południe od
Żydowskiego Rowu.

Obręby: Gortatowo, Łowęcin, Puszczykowo,
Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki, Gwiazdowskie.
Obręby: Gąsawy, Kąsinowo, Krzeszkowice,
Lulinek, Przecław, Szczuczyn, Śmiłowo.

Obręby: Binkowo, Bodzyniewo, Dalewo, Krzyżanowo, Marianowo, Pełczyn, Pysząca, Wyrzeka.

Obręby: Ceradz Kościelny, Góra, Kokoszczyn,
Rumianek.
Zalesienia – obszar na południe od rzeki Samy
i jez. Lusowskiego, tereny na zach. od miejscowości Rumianek.

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 9.
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Mapa 10.
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Mapa 11.
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5.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I JEGO WYKORZYSTANIE
5.1.2. Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi

Renata Graf, Krzysztof Pyszny

5.1.2. Zintegrowane zarządzanie zasobami
wodnymi
Wprowadzenie
Zarządzanie zasobami wodnymi wiąże się z ich gospodarowaniem, które jest zgodne
z racjonalnym kształtowaniem, wykorzystaniem i ochroną zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości, potrzeb użytkowników i konsumentów oraz
ekosystemów od wód zależnych. Działania podejmowane w tym zakresie dotyczą szczególnie
obszarów metropolitalnych, w których rejestruje się zarówno wzrost zapotrzebowania na wodę
pitną i dla celów produkcji, jak również potrzebę ochrony wód, a także zabezpieczenia i minimalizacji
zagrożeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk klimatycznych i hydrologicznych.
W obszarach metropolitalnych zarządzanie zasobami wodnymi stanowi integralną część, spójnego
funkcjonalnie, wielkomiejskiego układu przestrzennego, w którego strukturze wyróżniają się strefy
stałego oddziaływania i tereny potencjalnych możliwości rozwojowych. Rozwój funkcji
metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych, wymaga koordynacji
procesów społeczno-gospodarczego rozwoju, w tym działań wodnogospodarczych z działaniami na
rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą trwałego
i zrównoważonego rozwoju, który stanowi jeden z priorytetów strategii Unii Europejskiej „Europa
2020”, wspierającej gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów i przyjazną środowisku.
Celem opracowania jest analiza struktury i stanu systemu zarządzania zasobami wodnymi
w Metropolii Poznań w zakresie oceny stopnia jego integracji oraz określenie działań
kierunkowych, niezbędnych dla realizacji celu nadrzędnego i celów szczegółowych rozwoju
przestrzennego obszaru metropolitalnego (według osi strategicznej: Gospodarka Przestrzenna
i Środowisko, Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020). Wskazanie
kierunków uspójnienia działań priorytetowych w zakresie zarządzania zasobami wodnymi stanowi
podstawę tworzenia zintegrowanego, metropolitalnego systemu gospodarki wodno-ściekowej,
zapewniającego skuteczną ochronę wielkości zasobów dyspozycyjnych i ich jakości oraz koordynację
rozwoju sieci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb komunalnych i gospodarczych
w rozwijającej się demograficznie i przestrzennie metropolii (oś strategiczna: Gospodarka
Przestrzenna i Środowisko, program 1.6. Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych; Strategia
Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020).
Koncepcja zintegrowanego zarządzania wodą została zdefiniowana przez Globalne
Partnerstwo dla Wody (Global Water Partnership, 2000) jako „proces promujący harmonijny rozwój
oraz zarządzanie wodą, przestrzenią i innymi zasobami w celu zwiększenia korzyści społecznych
i ekonomicznych w sposób równorzędny bez konieczności naruszania równowagi ekosystemów”.
Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi (Integrated Water Resources Management IWRM)
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w obszarze metropolitalnym oznacza koordynację działań: politycznych, gospodarczych
i społecznych w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju, w tym osiągnięcia potencjalnie
większych usprawnień (technicznych) i spójności (perspektywiczny system idealny) systemu
zarządzania zasobami wodnymi, nie naruszających równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych. Wzrost popytu na wodę o dobrej jakości, przy rosnących
zagrożeniach związanych z niedoborem lub nadmiarem wody, uwarunkowanych klimatycznie,
wzmocniły potrzebę wypracowania nowego modelu gospodarki wodnej i zarządzania zasobami
wodnymi. W procesach planowania przestrzennego miast i obszarów metropolitalnych,
zintegrowane i zoptymalizowane w wysokim stopniu gospodarowanie zasobami wodnymi ma
istotne znaczenie dla jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Przestrzeń życia Polaków, 2014).
Obecnie proces IWRM jest najbardziej wydajnym i efektywnym mechanizmem zarządzania
zasobami wodnymi, łączącym kwestie gospodarcze, sprawiedliwość społeczną oraz równowagę
środowiska. Stanowi zasadniczy element polityki wodnej krajów członkowskich Unii Europejskiej,
która bazuje na założeniach dyrektyw: tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej; Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, z późn. zm.), Dyrektywy
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dyrektywa
2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r.; Dz. Urz. UE L 372
z 27.12.2006) i tzw. Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim; Dz.
Urz. UE L 288 z 06.11.2007), przepisy których zostały implementowane do prawa krajowego poprzez
ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz., 145 z późn. zm.).
Wprowadzenie wspólnej polityki wodnej w Metropolii Poznań, opartej na przejrzystych,
efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb
wynikających ze specyfiki obszaru metropolitalnego, powinno przyczynić się do racjonalnego
wykorzystania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju (Narodowa
Strategia Gospodarowania Wodami 2030). Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami zakłada
konieczność kształtowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych
w gospodarowaniu wodami, co umożliwi trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu. Za priorytetowe działania strategia uznaje
zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności oraz zaspokojenie społecznych
i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki przy realizacji celów: środowiskowych
(zmniejszenie degradacji wód poprzez osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz
związanych z nimi ekosystemów) i gospodarczych (zmniejszenie barier gospodarczego rozwoju
kraju, podniesienie skuteczności ochrony ludności i gospodarki w sytuacjach kryzysowych).
Pomocne w zakresie integracji i racjonalnego gospodarowania wodami są instrumenty
zarządzania zasobami wodnymi, do których zalicza się: planowanie w gospodarowaniu wodami,
pozwolenia wodnoprawne, opłaty i należności w gospodarce wodnej, kataster wodny oraz kontrolę
gospodarowania wodami. Zmiany określone przepisami dyrektyw mają usprawnić działanie systemu
planowania i zarządzania w gospodarce wodnej państw członkowskich UE na różnych poziomach
integracji działań. System ten realizowany jest z uwzględnieniem podziału państwa na obszary
dorzeczy, regiony wodne i zlewnie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych; Dz. U. Nr 126 poz. 878).
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Osiągnięcie celów środowiskowych w zakresie ochrony i poprawy stanu wód oraz ekosystemów
bezpośrednio od nich zależnych, jak również celów w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę
o dobrej jakości, mają zapewnić działania w jednostkowych obszarach tzw. jednolitych częściach
wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), które stanowią
jednocześnie podstawowe jednostki gospodarki wodnej.
Dokumentami rangi krajowej w oparciu, o które odbywa się planowanie w gospodarowaniu
wodami m.in. w granicach Metropolii Poznań są: Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza
Odry, MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry, Program wodno-środowiskowy kraju i Krajowy
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Regionalnie istotnymi dokumentami realizującymi
planowanie w gospodarowaniu wodami jest rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj.
Wlkp. poz. 2129), które weszły w życie 1 maja 2014 roku. Dokumentami, które mają realizować cel
związany z poprawą bezpieczeństwa powodziowego kraju będą aktualnie opracowywane Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, które mają zostać opracowane do
22 grudnia 2015 roku na podstawie już wykonanych map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.
W zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wód Dyrektorzy RZGW zobowiązani są
ustawowo do przygotowania i uzgodnienia projektu rozporządzania w sprawie programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie
zagrożonych. Dla obszaru znajdującego się w granicach Metropolii Poznań, rozporządzeniem
Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, program taki został
opracowany, uzgodniony i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3601. Strategia Rozwoju
Aglomeracji Poznańskiej 2020 jako jeden z głównych elementów w osi strategicznej: „Gospodarka
przestrzenna i środowisko” wskazała do realizacji program: „Jakość i dyspozycyjność zasobów
wodnych (program strategiczny 1.6), który ma przyczynić się do zachowania zasobów wodnych
o określonej ilości i jakości oraz ich skutecznej ochrony.
Zapisy wyżej przywołanych dokumentów określają priorytety działań planistycznych
w gospodarowaniu wodami w granicach Metropolii Poznań, które powinny być zintegrowane
z koncepcją kierunków jej rozwoju przestrzennego. Świadczą również o konieczności podjęcia
wielokierunkowych działań mających na celu m.in. ochronę zasobów wód, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych użytkowników, minimalizację ryzyka powodziowego oraz poprawę
jakości zarządzania w obszarze gospodarki wodnej.

Diagnoza stanu zintegrowania zarządzania zasobami
wodnymi
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi oznacza integrację przestrzenną, funkcjonalną,
ekologiczną i społeczną, których aspekty zostały uwzględnione w analizie struktury systemu
zarządzania i ocenie stopnia jego integracji w obszarze Metropolii Poznań. Podejście zintegrowane
w gospodarowaniu zasobami wodnymi stanowi metodę całościowego definiowania problemów
związanych z różnymi aspektami funkcjonowania obszarów metropolitalnych, co implikowało
wykorzystanie w diagnozie zjawiska określonych zasad i koncepcji:
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Koncepcja Integracji Ramowej Dyrektywy Wodnej (Concept of Integration) - określa aspekty
efektywnej realizacji celów środowiskowych wskazując na potrzebę: łącznego traktowania
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; łączenia zastosowań wód, ich funkcji
i wartości środowiskowych; integrację dyscyplin, stosowanych metod ocen i analiz oraz danych
geoprzestrzennych,
Koncepcja Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi (Integrated Water Resources
Management IWRM) - proces promujący skoordynowany rozwój i zarządzanie wodą,
przestrzenią i innymi zasobami w celu zwiększenia korzyści społecznych i ekonomicznych
w sposób równorzędny, bez konieczności naruszania równowagi ekosystemów (Global Water
Partnership, 2000); efektywny mechanizmem zarządzania zasobami wodnymi, łączący kwestie
gospodarcze, społeczne oraz równowagę środowiska,
Koncepcja „iteratywnego procesu zarządzania” - proces powtarzania (najczęściej
wielokrotnie) tej samej operacji (w pętli), obejmujący identyfikację stanu zjawiska,
harmonogram i plan działań, wdrożenie i monitoring oraz przegląd i ocenę, a także ponowne
planowanie rozwoju,
Koncepcja zarządzania wielopłaszczyznowego, wielopoziomowego (Governance) - proces
zarządzania rozwojem, którego podstawą jest partnerstwo i zaangażowanie różnych podmiotów
w proces decyzyjny związany z kształtowaniem i realizacją polityk.
Diagnozowanie zjawiska w granicach Metropolii Poznań obejmowało następujące etapy:
charakterystykę potencjału zasobowego obszaru metropolitalnego w zakresie rozwoju funkcji
wodnogospodarczych przy uwzględnieniu diagnozy ze Studium Uwarunkowań Rozwoju
Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej (2012) oraz projektu Planu zagospodarowania
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (2012),
identyfikację struktury i stanu obecnego systemu zarządzania zasobami wodnymi w granicach
metropolii oraz wskazanie głównych problemów związanych z jego funkcją i integracją,
określenie stopnia integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi w metropolii
w nawiązaniu do założeń polityki wodnej i przyjętych norm europejskich.
Na etapie diagnozowania i formułowania działań kierunkowych w zakresie integracji systemu
zarządzania zasobami wodnymi w obszarze Metropolii Poznań wykorzystano następujący materiał
źródłowy i bazy danych przestrzennych:
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 1: 50 000,
Mapa Hydrograficzna Polski 1: 50 000,
dane udostępnione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Poznaniu,
dane opublikowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
dane udostępnione przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
opublikowane wyniki badań monitoringowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu,
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego opublikowane na Hydroportalu przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej 1: 10 000,
publikacje Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry,
wyniki badań własnych.
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Charakterystyka zasobów wodnych w Metropolii Poznań
W Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań uwzględnia się
preferowany w założeniach polityki wodnej i przyjętych normach europejskich (Ramowa Dyrektywa
Wodna 2000), model zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, który wyznacza atrybuty
technicznie sprawnego i wydajnego systemu wodnogospodarczego oraz priorytety działań
planistycznych w gospodarowaniu wodami, do których zaliczono przede wszystkim: ochronę wód,
optymalne zagospodarowanie potrzeb wodnych przy realizacji koncepcji pokrycia deficytów
wodnych i zagospodarowania nadmiaru wód, minimalizację zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz
poprawę jakości zarządzania w obszarze gospodarki wodnej. Uwarunkowania dla realizacji i rozwoju
wymienionych kierunków zostały określone m. in. w projekcie Planie zagospodarowania
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (2012) i w Studium Uwarunkowań Rozwoju
Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej (2012). Identyfikatorami systemu są: integracja polityki
gospodarowania wodą, zasady gospodarowania na obszarach zlewni, osiągnięcie dobrego stanu
ekologicznego wód do 2015 roku oraz właściwa władza i monitoring wód.
Dla rozwoju zintegrowanych funkcji wodnogospodarczych w obszarze Metropolii Poznań
istotne znaczenie posiadają uwarunkowania środowiskowe i jego potencjał zasobowy. Metropolia
Poznań zlokalizowana jest w zasięgu Regionu wodnego Warty, w przeważającej części w granicach
Poznańskiego Dorzecza Warty (Poznańskiej Zlewni Warty P-X; źródło: RZGW Poznań). Organem
administracji rządowej, powołanym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym
Warty, w zakresie ustalonym w ustawie Prawo wodne, jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu (RZGW), który podlega Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Poznańskiego Dorzecza Warty stanowi obszar o niekorzystnej strukturze bilansu wodnego,
którego wyznacznikiem są niskie sumy opadów atmosferycznych (500 – 550 mm), wysokie
parowanie (powyżej 500 mm), oraz niski odpływ i związane z tym duże deficyty wodne.
Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Warta oraz jej dopływy w odcinku Poznańskiego
Przełomu Warty (m. in. Wirynka, Potok Junikowski, Bogdanka, Kopel, Głuszyna, Cybina, Główna),
częściowo Obornickiej Doliny Warty (Sama) oraz dopływów Obry w odcinku Doliny Środkowej Obry
(Mogilnica) – mapa 12. Warta w odcinku przełomowym o długości około 45 km (między Mosiną
i Obornikami) tworzy oś pasmowo-węzłowego układu terenów o wysokich walorach przyrodniczych
i rekreacyjnych. Średni odpływ jednostkowy w Poznańskim Dorzeczu Warty kształtuje się
w granicach q=4,0 dm3s-1km-2 dla zlewni Warty i q= 2,5-3,0 dm3s-1km-2 dla zlewni jej dopływów, przy
średnim odpływie jednostkowym dla Polski wynoszącym q=5,5 dm3s-1km-2. Duża częstość
występowania okresów bezopadowych i suszy hydrologicznej w środkowej części regionu wodnego
Warty, która zaliczana jest do najbardziej zurbanizowanej jego części, może przyczyniać się do
obniżenia ogólnej zdolności obszaru metropolitalnego do adaptacji zmian klimatu (overall capacity
to adapt to climate change), a jednocześnie wzrostu jego potencjalnej podatności na zmiany klimatu
(potential vulnerability to climate change). Oba mierniki stanowią wyraz kompilacji cech środowiska
przyrodniczego i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych obszaru.
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Ryc. 17. Stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych (stosunek aktualnego
poboru wód podziemnych do zasobów [%] w obszarach bilansowych regionu wodnego Warty: a)
aktualny, b) prognozowany

a

b

Źródło: PIG-PIB.

Zasoby dyspozycyjne regionu stanowią w przewadze zasoby wód podziemnych z piętra
czwartorzędowego (69%), a 18% zasoby pięter starszych. Stopień wykorzystania dostępnych do
zagospodarowania zasobów wód podziemnych (Źródło: PIG-PIB), oznaczający stosunek aktualnego
poboru wód podziemnych do ich zasobów (%) kształtuje się w Poznańskim Dorzeczu Warty na
poziomie niskim (15-30%) i bardzo niskim (poniżej 15%) w przypadku pozostałych jednostek
bilansowych: Warta od Obrzycka do Noteci (XII) i Obra (XIII) – rycina 17. Niedobór zasobów wodnych
przy ich nadmiernej eksploatacji (zwłaszcza wód podziemnych) przez gospodarkę komunalną,
przemysł i rolnictwo, może prowadzić do ich zubożenia i zanieczyszczenia, a w konsekwencji
zachwiania równowagi bilansu wodnego, którego skutki, przy braku integracji w zarządzaniu
zasobami wodnymi oraz podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji, mogą być odczuwane przez
następne pokolenia.

Główne problemy wymagające rozwiązania
Realizacja celów wodnogospodarczych, zintegrowanych z celami środowiskowymi,
w rozwijającej się demograficznie, przestrzennie i gospodarczo metropolii, przyczynia się do
występowaniem zjawisk i konfliktów o dużym nasileniu, stąd wymaga zapewnienia wysokich
standardów w zagospodarowaniu przestrzennym łącznie z uwzględnieniem podejścia
interdyscyplinarnego, wielosektorowego oraz wieloletniego planowania i szerokiej współpracy
wielu grup interesariuszy. W obszarze Metropolii Poznań obserwuje się dynamiczne zmiany
w środowisku przyrodniczym pod wpływem antropopresji, których efektem są silne przekształcenia
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funkcjonalne i przestrzenne: zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, lokalizacja zabudowy
przy terenach cennych przyrodniczo oraz rozlewanie się zabudowy (rozwój mieszkalnictwa
w gminach). Według Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, dla pełniejszego wykorzystania potencjału
endogenicznego największych ośrodków miejskich oraz wzmocnienia związków między
metropoliami (terenami zurbanizowanymi) a otaczającymi je terenami wiejskimi i małymi
miasteczkami, niezbędne jest ograniczanie działań inwestycyjnych, które prowadzą do
niekontrolowanego rozprzestrzeniania się miast oraz budowa powiązań komunikacyjnych
i teleinformatycznych oraz gospodarczych i usługowych pomiędzy metropolią i jej otoczeniem.
Zakłada się również, że obszar metropolitalny będzie oddziaływać na kształtowanie
i funkcjonowanie struktury przestrzennej województwa (Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego).
Z punktu widzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań,
przeprowadzona analiza wykazała problemy związane z kształtowaniem, użytkowaniem i ochroną
zasobów wodnych w obszarze metropolitalnym, które interpretowano na poziomie ryzyka (zagrożenia)
i rodzaju presji identyfikowanych w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
W granicach Metropolii Poznań istnieje ryzyko:
nie osiągnięcia celów środowiskowych (RDW 2000),
wzrostu presji na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększające
równocześnie ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego,
zagrożenia i ryzyka powodziowego (Dyrektywa Powodziowa DP, 2007),
zagrożenia wzrostem oddziaływania czynników negatywnych (destymulant),
ograniczających skoordynowany rozwój i zarządzanie zasobami wodnymi, których atrybuty
i poziom należy wskazać, a następnie wdrażać koncepcję zintegrowanego zarządzania
zasobami wodnymi.
Ryzyko nie osiągnięcia celów strategicznych – środowiskowych (poziom zagrożenia)
rozpatrywano w odniesieniu do tzw. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(zlewni jcw), w których realizowane są cele ochrony wód i gospodarki wodnej określone w Ramowej
Dyrektywie Wodnej (RDW 2000). Za priorytetowy cel środowiskowy dyrektywa uznała osiągnięcie
dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód do 2015 roku. Celem ochrony wód jest utrzymywanie
lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach
podmokłych tak, aby dla: jednolitych części wód powierzchniowych (nie wydzielonych jako sztuczne
lub silnie zmienione), uniknąć niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym oraz
osiągnąć lub zachować dobry stan ekologiczny i chemiczny oraz dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych, uniknąć niekorzystnych zmian w ich potencjale
ekologicznym i stanie chemicznym oraz dążyć do osiągnięcia lub zachowania dobrego potencjału
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Przebieg granic administracyjnych gmin i ich powierzchnie nie pokrywają się przestrzennie
z przebiegiem granic i układem zlewni, co stanowi efekt naturalnych uwarunkowań procesów obiegu
wody i przyjętych na tej podstawie założeń europejskiej polityki wodnej w zakresie zintegrowanego
zarządzania zasobami wodnymi (IWRM). Koordynacja działań wodnogospodarczych z działaniami na
rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i procesami społeczno-gospodarczego
rozwoju, są realizowane na obszarach dorzeczy i regionów wodnych (podejście zlewniowe). Według
RDW (2000) zlewnia stanowi podstawowy obszar wszelkich działań planistycznych i decyzyjnych.
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W granicach Metropolii Poznań wyróżniono 68 zlewni jednolitych części wód
powierzchniowych (mapa 13.), w tym 41 posiada status naturalnych jcwp (Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), 25 zaliczonych zastało do silnie
zmienionych w wyniku działalności człowieka jcwp (np. w znacznym stopniu uregulowane rzeki),
a 3 do sztucznych jcwp, czyli powstałych w wyniki działalności człowieka (np. kanały). Do silnie
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych zaliczono przede wszystkim zlewnie
bezpośrednie Warty oraz jej dopływów, które zlokalizowane są głównie w granicach miasta Poznania
i cechują się wysokim wskaźnikiem zurbanizowania i zabudowy (powyżej 40 – 50%), np. zlewnia
Potoku Junikowskiego, Bogdanki. Status „silnie zmienionych jcwp” posiadają również zlewnie:
Samy, Mogilnicy i Małej Wełny, w granicach których znajdują się gminy zlokalizowane na peryferiach
obszaru Metropolii Poznań: Szamotuły, Bug i Skoki (gminy miejsko-wiejskie) i gmina wiejska,
Tarnowo Podgórne. Status sztucznej jcwp został przypisany zlewni Kanału Mosińskiego (tab. 20.). Na
stan ekologiczny omawianych jcwp wpływają również działania wodnogospodarcze podejmowane
przez gminy znajdujące się poza granicami Metropolii Poznań. Obszar Metropolii Poznań obejmuje
zatem tereny jcwp, które wymagają wysokiego poziomu interwencji i zarządzania oraz, które są
narażone na znaczną presję ze strony działalności człowieka (sztuczne i silnie zmienione jcwp).
Do gmin, w których granicach znajduje się największa liczba jcwp zalicza się: miasto Poznań,
Oborniki (14 jcwp) oraz Śrem (12 jcwp) – tabela 20. Z kolei gminy: Kleszczewo i Puszczykowo
obejmują swym zasięgiem terytorialnym tylko dwie zlewnie jcwp, co ma również istotny wpływ na
wdrażanie koncepcji integracji systemu wodnogospodarczego w obszarze metropolitalnym.
Tab. 20. Liczba, status i poziom ryzyka nieosiągnięca celów środowiskowych w jcwp znajdujących się
w granicach gmin Metropolii Poznań

Gmina
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Pow.
gminy

Liczba jcwp
znajdujących
się
w granicach
gminy

Status jcwp
Silnie
Naturalna zmieniona/
sztuczna
3
3

Ocena ryzyka nieosiągnięca
celów środowiskowych
(dobry stanu ekologiczny
wód do 2015r.).
Zagrożona

Niezagrożona

6

-

Buk

90,5

6

Czerwonak

82,4

6

3

3

5

1

Dopiewo

107,9

5

2

3

5

-

Kórnik

185,9

8

7

1

8

-

Kleszczewo

74,4

2

2

-

2

-

Komorniki

66,3

5

2

3

5

-

Kostrzyn

154,6

3

3

-

3

-

Luboń

13,5

4

1

3

4

-

Mosina

171,3

8

3

4/1

8

-

Murowana Goślina

172,1

8

6

2

7

1

Oborniki

339,8

14

7

7

12

2

Pobiedziska

189,4

8

7

1

8

-

M. Poznań

261,7

14

7

7

13

1

Puszczykowo

16,4

2

-

1/1

2

-
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Gmina

Pow.
gminy

Liczba jcwp
znajdujących
się
w granicach
gminy

Status jcwp
Silnie
Naturalna zmieniona/
sztuczna
1
2

Ocena ryzyka nieosiągnięca
celów środowiskowych
(dobry stanu ekologiczny
wód do 2015r.).
Zagrożona

Niezagrożona

3

-

Rokietnica

79,2

3

Skoki

198,3

8

6

2

8

-

Stęszew

174,9

9

4

3/2

9

-

Suchy Las

115,9

5

3

2

3

2

Swarzędz

101,7

6

3

3

6

-

Śrem

205,7

12

7

5

10

2

Szamotuły

175,4

10

4

6

10

-

Tarnowo Podgórne

101,7

8

3

5

8

-

Źródło: RZGW Poznań.

Wskazanie związków przestrzennych między zlewniami jcwp i gminami, (gmina – liczba jcwp
zlokalizowanych w jej granicach administracyjnych) pozwoli określić kierunki integracji systemu
zarządzania zasobami wodnymi na poziomie metropolitalnym i lokalnym oraz wskazać spójne
działania w zakresie planowania ochrony jakości zasobów wodnych. Większej integracji działań
metropolitalnych można spodziewać się w przypadku gmin „wewnętrznych”, tzn. zlokalizowanych
w centralnej części Metropolii Poznań, niż w przypadku gmin położonych w „strefie brzegowej”,
które sąsiadują dodatkowo z gminami spoza obszaru metropolitalnego.
Dobrym stanem ekologicznym, którego osiągnięcie do 2015 roku jest priorytetem wśród celów
środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej, cechuje się 9 naturalnych jcwp i 2 silnie zmienione
jcwp: zlewnia Bogdanki i Mogilnicy (od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Kąkolewskiego) – mapa 14.
(Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451). Dobry stan
lub potencjał ekologiczny uzyskiwany jest wówczas gdy biologiczne elementy jakości, elementy
fizyczno-chemiczne oraz morfologiczne spełniają wymagania określone w dyrektywie, a stężenia
specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych zanieczyszczeń nie przekraczają ustanowionych
norm. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych w obszarze metropolitalnym do roku
2015, przeprowadzona na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), wykazała 62 zagrożone i 6 niezagrożonych, pod tym względem, zlewni
jcwp (mapa 15.). Oznacza to, że prawie cały obszar Metropolii Poznań znajduje się w obszarze
zagrożonych jednolitych części wód powierzchniowych, co stanowi efekt zagospodarowania
i zainwestowania terenu, stanu gospodarki ściekowej oraz oddziaływania przemysłu i rolnictwa na
terenach newralgicznych z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla
potrzeb mieszkańców, gospodarki i ekosystemów zależnych od wód.
W grupie niezagrożonych znajdują się zlewnie jcwp: Dopływu z Łysego Młyna, Dopływu spod
Kamińska, Rowu Północnego, Dopływu z Bąblińca, Pyszącej i Kanału Granicznego, z których
większość zlokalizowana jest na terenach mało zurbanizowanych i zabudowanych, o nieznacznym
stopniu oddziaływań antropogenicznych na stan wód powierzchniowych, lub w których presja
została w
pewnym stopniu zminimalizowana lub przeprowadzono działania naprawcze
i kompensacyjne.
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Tab. 21. Zestawienie jcwp, w których granicach znajduje się najwięcej gmin Metropolii Poznań
Liczba gmin
8

6

5

Potok Junikowski

Wirynka

Kopel do Głuszynki

Samica Stęszewska

Samice Kierska

Warta od Różanego
Potoku do dopływu
z Uchorowa

Warta od Pyszącej
do Kopli

Oborniki
Pobiedziska
Poznań
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Śrem
Szamotuły
Tarnowo Podgórne

Gmina

Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina

JCWP
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RZGW Poznań.

W przypadku większości zlewni jcwp wprowadzono czasową derogację (do 2021 lub 2027
roku), oznaczającą wyłączenie członka Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania, specjalnie
wynegocjowanej, części zobowiązań związanych ze stosowania prawa unijnego. W przypadku
Metropolii Poznań oznacza to przesunięcie czasu realizacji głównego celu środowiskowego
(osiągnięcia dobrego stanu jednolitych częściach wód powierzchniowych) ze względu na brak
możliwości technicznych i/lub dysproporcjonalne koszty (mapa 15.). Uzyskanie i utrzymanie,
w perspektywie do końca 2015 roku, dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód (cel strategiczny
RDW, 2000) powinno stanowić efekt zmniejszania nasilenia występowania presji antropogenicznych
oraz ich wpływu na stan zasobów wodnych, przede wszystkim na skutek porządkowania sytuacji
w zakresie gospodarki ściekowej sektora komunalnego i zmniejszenia zapotrzebowania na wodę
w sektorze komunalnym i w przemyśle. Służyć powinien temu system zarządzania potrzebami
wodnymi tzw. demand management, który polega na kształtowaniu potrzeb wodnych ludności
i gospodarki w kierunku ich ograniczenia (ograniczenia wodochłonności).
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Priorytety działań w zakresie realizacji celu środowiskowego RDW w Metropolii Poznań
w stopniu zintegrowanym, powinny odnosić się do ujęć przestrzennych jednolitych części wód
powierzchniowych z możliwością realizacji lokalnych strategii rozwoju poszczególnych gmin,
zwłaszcza tych, które partycypują w kształtowaniu i zarządzaniu zasobami wodnym w tych samych
zlewniach. Dotyczy to zarówno gmin, w których granicach występuje większa liczba jcwp (np.
Poznań, Oborniki), jak również tych zlewni jcwp, w granicach których znajduje się najwięcej gmin np.
zlewnie bezpośrednie Warty: od Pyszącej do Kopli i od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa
oraz Samica Kierska, Samica Stęszewska, Kopel do Głuszynki, Wirynka i Potok Junikowski (tab. 21.).
W granicach obszaru Metropolii Poznań znajdują się 4 jednolite części wód podziemnych
(mapa 16.), których celem ochrony jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód, biologicznych
stosunków w środowisku wodnym tak, aby: uniknąć niekorzystnych zmian ich stanu ilościowego
i chemicznego, odwrócić znaczące i utrzymujące się tendencje wzrostowe zanieczyszczenia
powstałego w wyniku działalności człowieka, zapewnić równowagę pomiędzy poborem i zasilaniem
wód podziemnych oraz zachować lub osiągnąć dobry stan ilościowy i chemiczny. Ocena ryzyka nie
osiągnięcia celów środowiskowych do roku 2015, przeprowadzona na podstawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451), nie wykazała
w przypadku wskazanych jcwpd zagrożenia; wszystkie osiągnęły dobry stan chemiczny i ilościowy.

Poziom presji na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
Poziom presji na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych rozpatrywano ze
wskazaniem: stref istniejących i potencjalnych konfliktów dla osiągnięcia celów środowiskowych
i zrównoważonego rozwoju, które rejestrowane są w różnej skali przestrzennej (punktowej, lokalnej
i metropolitalnej) i czasowej, co wynika z cech systemów podlegających integracji: społecznego,
gospodarczego i przyrodniczego w poszczególnych gminach oraz przestrzennej i funkcjonalnej
struktury metropolii (mapa 16.). W obszarze Metropolii Poznań rejestruje się nakładanie funkcji
metropolitalnych: mieszkaniowych (zabudowa zwarta i rozproszona), gospodarczych (ujęcia wody,
systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków) i środowiskowych (parki narodowe, rezerwaty, obszary
NATURA 2000, strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych, obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego OSN). Wskazane cele realizowane są w różnych skalach przestrzennych i czasowych (cele
doraźne, długookresowe), co wpływa na generowanie konfliktów związanych z integracją procesu
zarządzania zasobami wodnymi. Wzrost presji na stan zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych zwiększa ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego.

Ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego
Ryzyko zachwiania równowagi bilansu wodnego dotyczy: potencjalnego zagrożenia deficytem,
dostępnych do zagospodarowania zasobów wodnych w przypadku przekroczenia poboru wód
(zwłaszcza wód podziemnych) w stosunku do wielkości ich zasobów, jak również potencjalnych
skutków planowanych inwestycji w strefach ochrony pośredniej i perspektywicznych terenów
wodonośnych pod rozbudowę ujęć. Największy priorytet w tym zakresie przypisano ujęciu wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, które zaopatruje Poznański System Wodociągowy (mapa 16.).
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Poznański System Wodociągowy tworzą ujęcia i stacje uzdatniania wody zlokalizowane w Mosinie,
Poznaniu, Gruszczynie (gmina Swarzędz), Murowanej Goślinie oraz gminach Kórnik i Suchy Las.
Niedobór zasobów wodnych przy ich nadmiernej eksploatacji i braku możliwości szybkiego
odnowienia prowadzi, w dłuższej perspektywie czasu, do ich zubożenia i degradacji jakościowej,
a w konsekwencji do zachwiania równowagi bilansu wodnego, którego skutki, przy braku integracji
w zarządzaniu zasobami wodnymi oraz podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji, mogą być
odczuwane przez następne pokolenia.
W zakresie kierunków rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego postulaty dotyczą
przede wszystkim wykluczenia z zabudowy, w uzasadnionych przypadkach, lub ograniczenia
zagospodarowania stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych oraz perspektywicznych
terenów wodonośnych pod rozbudowę ujęć, które powinny być w odpowiedni sposób
udokumentowane i zabezpieczone. Gminy, na których terenie znajdują się obszary priorytetowe dla
zachowania perspektywicznych zasobów wód podziemnych lub strefy ochronne zbiorników wód
śródlądowych powinny uzyskać przywilej dodatkowych mechanizmów finansowych, z których
mogliby korzystać również mieszkańcy oraz przedsiębiorcy gospodarujący na tych obszarach. Wśród
źródeł finansowania należy wskazać np. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz
programy priorytetowe NFOŚiGW, który zamierza wypracować zasady stosowania preferencji
i udogodnień w ubieganiu się o dofinansowanie dla gmin, których znaczne obszary objęte są różnymi
formami ochrony przyrody, ale być może w niedalekiej przyszłości włączone zostaną na listę
preferencji również obszary priorytetowe dla zachowania perspektywicznych terenów
wodonośnych pod rozbudowę ujęć wód.
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w obszarach metropolitalnych pozwala na
wyznaczenie obszarów o wysokim priorytecie i szczególnych funkcjach, do których należałoby
zaliczyć perspektywiczne tereny wodonośne pod rozbudowę ujęć wód podziemnych z bezwzględną
ochroną terenu wokół strategicznych zbiorników wód podziemnych (mapa 16.). Zgodnie z art. 59
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych (tzw. „obszary ochronne”), stanowią obszary, na których obowiązują
zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu
ochrony zasobów wód przed degradacją, które ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego
Dyrektor RZGW na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Na terenach
tych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania działań (robót), które
mogą spowodować trwałe zniszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji
zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W bieżącym okresie
planowania obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych dla Regionu wodnego Warty nie
zostały ustanowione7.
Dla obszaru znajdującego się w granicach Metropolii Poznań, rozporządzeniem Dyrektora
RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 roku został wprowadzony program mający na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 3601) oraz nowe
rozporządzenia wyznaczające zasięg stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Zgodnie z Art. 73. ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.)
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz w decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się ograniczenia związane z ustanowieniem stref
7
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ochronnych ujęć wód. Podstawę do dyskusji stanowić może zagadnienie dotyczące zmian przepisów
prawa, regulujących zasady wyznaczania i ustanawiania stref, a także opracowania nowych,
szczegółowych wytycznych metodycznych w tym zakresie, bez których nie będzie możliwe
wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wód w sposób gwarantujący skuteczną
ochronę ich zasobów wodnych8.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 2020 jako jeden z głównych elementów w osi
strategicznej: „Gospodarka przestrzenna i środowisko” wskazała program 1.6: „Jakość
i dyspozycyjność zasobów wodnych”. W celu poprawy stanu jakościowego i ilościowego zasobów
wodnych w obszarze metropolitalnym, istotne znaczenie ma zazwyczaj wprowadzenie zasady
zapobiegania (np. ograniczenie zanieczyszczeń wód i presji na zasoby wodne), której celem jest
zapobieganie degradacji, a nie jedynie przywracanie stanu pierwotnego. Z kolei stosowanie zasady
ostrożności, która zakłada wstrzymanie działań w sytuacji wystąpienia wątpliwości co do
przewidywanych skutków dla środowiska, jest najczęściej efektem braku możliwości pozyskania
i integracji informacji o przyczynach i skutkach antropopresji wód z procesem ich degradacji
w układzie: zlewnia jcwp – procesy degradacji w skali lokalnej i metropolitalnej. W przypadku gmin,
obejmujących swymi granicami administracyjnymi większą liczbę zlewni jcwp, może wzrastać ryzyko
nieosiągnięcia dobrego stanu wód ze względu na brak dostatecznej informacji o funkcjonowaniu
tych jednostek: ich statusie, stanie ekologicznym i zasobności wodnej, co może prowadzić do
trudności w integracji działań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w ujęciu metropolitalnym.
Podstawą poprawnej identyfikacji powiązań: zlewnia jcwp – procesy degradacji w skali gminy
lub metropolii jest przede wszystkim możliwość dokonania oceny zakresu i ilościowego wpływu na
nie warunków regionalnych i lokalnych, które ciągle nie są zadowalająco zidentyfikowane i opisane.
Formułowanie efektywnych rozwiązań wymagałoby badań eksperckich oraz budowy jednorodnych
i wiarygodnych baz danych o odpowiednim zakresie przestrzennym i ciągłości czasowej.

Zagrożenie i ryzyko powodziowe
Zagrożenie i ryzyko powodziowe dotyczy wskazania obszarów szczególnie narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) i związanych z tym negatywnych skutków dla zdrowia i życia
ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (wartość
potencjalnych strat powodziowych). Ich identyfikacja jest zgodna z wytycznymi tzw. Dyrektywy
Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim; Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007), której
przepisy zostały implementowane do prawa krajowego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz., 145 z późn. zm.). Celem zarządzania ryzykiem powodziowym
jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i strat powodziowych poprzez
wprowadzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów. Nowy system zarządzanie ryzykiem,
bazujący również na nietechnicznych metodach ochrony przed powodzią (strategie i plany),
obejmuje jego wstępną ocenę, opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów
zarządzania ryzykiem.
Zarządzanie przestrzenią obszaru metropolitalnego wymaga stworzenia bezpiecznych
warunków dla życia, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przed lokalnymi podtopieniami
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i dopływem zanieczyszczeń (np. dopływ wód deszczowych z terenu zlewni) oraz regulacji warunków
mikroklimatycznych, co zapewnić ma zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. W Koncepcji
kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, obszary narażone na niebezpieczeństwo
powodzi powinny zostać wyłączone z zabudowy lub zaklasyfikowane do terenów o specjalnych
warunkach zabudowy i zagospodarowania. W aspekcie ochrony i zabezpieczenia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej przed skutkami ekstremalnych zjawisk
klimatycznych i hydrologicznych konstruktywna w przypadku metropolii wydaje się integracja
działań wielu podmiotów na wielu płaszczyznach: przestrzennej, społecznej, sektorowej,
ekologicznej i funkcjonalnej.
Realizacja celów Dyrektywy Powodziowej w aspekcie zintegrowanego zarządzania zasobami
wodnymi powinna uwzględniać zakres stref zagrożenie powodziowego i wymiar ryzyka
powodziowego z uwzględnieniem funkcji ochronnej (mapa 12.). W obszarze Metropolii Poznań do
obszarów zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat) należą
tereny zlokalizowane w dolinie Warty w obrębie odcinków: Poznańskiego Przełomu Warty
(pomiędzy Śremem i Obornikami), Obornickiej Doliny Warty (poniżej Obornik) oraz częściowo Doliny
Środkowej Obry (powyżej Śremu). Szczegółowy zasięg stref zagrożonych zalaniem, ze wskazaniem
głębokości zalewu, prezentują mapy zagrożenia powodziowego opracowane w systemie ISOK,
a udostępniane na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Z kolei mapy ryzyka
powodziowego przedstawiają potencjalne negatywne skutki związane z powodzią, która może
wystąpić zgodnie z jednym ze scenariuszy prawdopodobieństwa. Poprzez uwzględnienie relacji
ryzyka i jego konsekwencji w stosunku do elementów środowiska przyrodniczego, typu użytkowania
terenu i charakteru zabudowy oraz działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego, mapy te
umożliwiają wskazanie stref, które są objęte największym ryzykiem powodziowym.
Na koniec 2015 roku wyznaczony został termin realizacji w Polsce planów zarządzania ryzykiem
powodziowym w obszarach planistycznych dorzecza i regionu wodnego. Stanowią one dokument
planistyczny określający działania związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, obejmujące
m.in. ograniczanie zagrożenia (zasięgu powodzi), ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych
i podnoszenie zdolności radzenia sobie z zagrożeniem powodziowym. Katalog głównych celów
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza obejmuje grupy działań
związane z: zahamowaniem wzrostu ryzyka powodziowego, minimalizacją istniejącego ryzyka
powodziowego i poprawą systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Rozpatrywane w tym aspekcie zarządzanie ryzykiem powodziowym powinno stanowić
integralną część metropolitalnego systemu zarządzania zasobami wodnymi, przy uwzględnieniu tzw.
MasterPlanu. Jest to dokument o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących
obecnie w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych, obowiązujący do
czasu realizacji Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do końca 2015 roku. W MasterPlanach
planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony
wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokumenty te zostały opracowane dla obszarów
dorzeczy i uwzględniają działania z sektora: gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej,
hydroenergetyki, oraz żeglugi śródlądowej i morskiej. Mapa 17. określa zakres działań
inwestycyjnych w granicach Metropolii Poznań, wpisane do MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry
(2014). Działania te obejmują przede wszystkim całą dolinę Warty na odcinku między Śremem
i Obornikami oraz zlewnię Samy (gmina Szamotuły), Małej Wełny (gmina Skoki) i Cybiny (gmina
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Swarzędz). MasterPlan wskazuje rodzaj i poziom przestrzenny realizacji inwestycji oraz atrybuty
oddziaływania multi–ryzyka w zakresie: poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego, ryzyka nie
osiągnięcia celów strategicznych (środowiskowych) oraz poziomu presji na stan zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych.

Kierunki integracji zarządzania zasobami wodnymi
Określenie działań kierunkowych w zakresie integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi
w Metropolii Poznań jest niezbędne dla realizacji celu nadrzędnego i celów szczegółowych rozwoju
przestrzennego obszaru metropolitalnego9: kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich
norm środowiskowych, krajobrazowych i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami
mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców
metropolii.
Wskazane kierunki działań stanowią zbiór długofalowych celów i wynikających z nich
przedsięwzięć realizacyjnych w aspekcie uspójnienia zadań sprzyjających integracji systemu
zarządzania zasobami wodnymi, opartego na zasadach polityki wodnej preferowanej w krajach Unii
Europejskiej. Koordynacja działań priorytetowych ma na celu osiągnięcie w perspektywie 2030
potencjalnie większych usprawnień technicznych i spójności ideowej (perspektywiczny system
idealny) systemu zarządzania zasobami wodnymi w Metropolii Poznań, przy uwzględnieniu jej
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zachowaniu kapitału środowiska przyrodniczego.
Wizja sukcesu odnosi się do silnych i słabych stron systemów wodnogospodarczych gmin
(miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) tworzących obszar metropolitalny oraz szans i zagrożeń
zewnętrznych, które zostały wskazane w diagnozie zjawiska. Zdiagnozowanie skali problemów,
wskazanie czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na realizację programu integracji
zarządzania zasobami wodnymi przy jednoczesnej realizacji programu operacyjnego 1.6. Jakość
i dyspozycyjność zasobów wodnych w osi strategicznej: Gospodarka Przestrzenna i Środowisko,
(program Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, Metropolia Poznań 2020) pozwoli na wybór
odpowiednich działań i środków, które przyczynią się do uzyskania spodziewanego efektu.
W tworzeniu systemów zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi sprzyjają działania
ograniczające i minimalizujące presję na zasoby wodne (w przypadku naturalnych jcwp) lub działania
naprawcze i kompensujące (w przypadku silnie zmienionych i sztucznych jcwp).
Priorytety działań w zakresie integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi w Metropolii
Poznań opisane zostały jako możliwe do osiągnięcia cele, dla realizacji których konieczne jest
podjęcie działań związanych z ich wdrażaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem przebiegu:
1. Obniżenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, które zostały określone przez
Ramową Dyrektywę Wodną w zakresie jcwp i jcwpz (stan i potencjał ekologiczny, stan
chemiczny i ilościowy) poprzez:
ograniczenie presji na zasoby wodne na terenach konfliktów środowiskowych, społecznych
i gospodarczych,

9

według osi strategicznej: Gospodarka Przestrzenna i Środowisko, Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, Metropolia Poznań
2020
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wyznaczenie terenów priorytetowych dla zachowania rezerw perspektywicznych terenów
wodonośnych pod rozbudowę ujęć wody,
zarządzanie gospodarką ściekową zgodne z aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych z 2014 roku [Aktualizacja Aglomeracji kanalizacyjnej –
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995); Metropolia Poznań powinna spełniać
standardy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określonych w
przepisach wspólnotowych oraz w założeniach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
Obniżenie ryzyka powodziowego i minimalizowanie zagrożenia poprzez zmianę sposobu
użytkowania i zagospodarowania dolin rzecznych w kierunku wzrostu ich retencyjności, co
powinno przyczynić się do obniżenia podatności i ekspozycji oraz wrażliwości zabudowy
i społeczeństwa na powódź:
właściwe zarządzanie przestrzenią metropolitalną, gdzie biotechniczny sposób
zagospodarowania, poprzez zalesianie lub ograniczanie uszczelniania powierzchni terenów
zurbanizowanych (np. zielone parkingi) oraz racjonalne zagospodarowanie wód
opadowych, mogą przyczynić się do zwiększenia powierzchni zlewni biologicznie czynnej,
która reguluje stany wód powierzchniowych i podziemnych,
ograniczanie ekspozycji obszaru na powódź poprzez wskazanie możliwości użytkowania
terenów zalewowych w sposób niewrażliwy na skutki zalania (np. parki, tereny rekreacyjne)
jako alternatywnego (ekologicznego) sposobu dla systemu technicznej ochrony
przeciwpowodziowej, który wpływa zazwyczaj negatywnie na stan środowiska
przyrodniczego.
2. Koordynacja działań priorytetowych na poziomie integracji: przestrzennej, ekologicznej,
funkcjonalnej i sektorowej, których podjęcie i realizacja w obszarze Metropolii Poznań
przyczyniłaby się, przyjmując czas derogacji do 2012 i 2027 roku (wyłączenie z obowiązku
wypełniania części zobowiązań unijnych), do potencjalnie większych usprawnień i spójności
systemu zarządzania zasobami wodnymi w aspekcie integracji polityki i zasad gospodarowania
wodą, właściwych władz oraz osiągnięcia celów środowiskowych przy ciągłym monitoringu
wód.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
1. Integracja polityki gospodarowania wodą: wypracowanie i przyjęcie wspólnych zasad
gospodarowania wodami oraz celów zarządzania zasobami wodnymi dla wspólnego obszaru
funkcjonalnego.
Rekomendacja: identyfikacja zlewni jednolitych części wód powierzchniowych, które znajdują się
w granicach administracyjnych gmin obszaru Metropolii Poznań pozwoli określić
kierunki integracji systemu zarządzania zasobami wodnymi w skali lokalnej i na
poziomie metropolitalnym, szczególnie w krytycznych obszarach działań oraz
wytyczyć spójne działania w zakresie planowania i ich ochrony (tab. 22.).
2. Właściwa władza: wypracowanie kompetencji do wieloletniej współpracy międzysamorządowej
i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju metropolitalnego (lokalnego i regionalnego), np.
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powołanie do współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu właściwych
władz i zespołów: rada zlewni czy związki międzygminne.
Zarządzanie zasobami wodnymi, również w sytuacjach kryzysowych (ryzyko powodziowe)
wymaga wypracowania odpowiedniego systemu informowania o zdiagnozowanych problemach
i proponowanych działaniach, a wdrażanie wielu nowych metod (technicznych i nietechnicznych)
uzależnione jest od instytucji niezależnych od RZGW. W procesie integracji systemu zarządzania
zasobami wodnymi istotne okazują się również opinie i wnioski wypracowane przez gminy na temat
możliwości wdrażania działań. Funkcje te spełnia np. Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Warty (RGW RWW), która stanowi organ opiniodawczo-doradczy dyrektora RZGW w sprawach
gospodarowania wodami w regionie wodnym. Zgodnie z art. 100 ust. 3. Prawa wodnego. Rada
składa się z członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze,
rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające
z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa.
Efektywna mogłaby okazać się współpraca gmin z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w ramach grup roboczych ds. opracowania Priorytetowych Ram Działań PAF (Prioritised
Action Framework). W założeniach miałoby to na celu opracowanie dokumentu PAF, stanowiącego
narzędzie planowania strategicznego w zakresie identyfikacji priorytetowych działań na terenach
perspektywicznych dla ujęć wód podziemnych (podobnie jak dla obszarów NATURA 2000),
połączonego z ustawą Prawo wodne.
3. Podjęcie inicjatyw na rzecz zracjonalizowania gospodarki ściekowej: ma na celu poprawę jakości
i osiągnięcie dobrego stanu wód:
realizacja programu operacyjnego „Jakość i dyspozycyjność zasobów wodnych” (1.6) w osi
strategicznej: Gospodarka Przestrzenna i Środowisko (program Strategia Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej, Metropolia Poznań 2020),
przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji granic aglomeracji kanalizacyjnych przez władze
jednostek samorządowych w związku ze zmianami gospodarczymi, przeprowadzonymi
inwestycjami i zamierzeniami inwestycyjnymi gmin, a także zawieranymi porozumieniami
międzygminnymi, co pozwoli na zweryfikowanie obliczeń oraz wskaźników zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995),
przystąpienie, w ramach zawieranych porozumień międzygminnych, do realizacji
rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącego
ograniczania dopływu azotu do wód ze źródeł rolniczych z wyszczególnieniem miejscowości
(terenów), które zyskały miano obszarów stwarzających szczególne zagrożenie (OSN)
z możliwością wprowadzenia kodeksu dobrych praktyk.
4. Podjęcie inicjatyw na rzecz opracowania strategii oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego dla
obszaru Metropolii Poznań w zakresie jego zarządzania, przy uwzględnieniu założeń MasterPlanu
dla obszaru dorzecza Odry:
opracowanie programów (strategii) minimalizowania zagrożenia i ryzyka powodziowego
spójnych z zarządzaniem i gospodarowaniem wodami opadowymi, co ma na celu ograniczenie
gwałtownego spływu wód i występowania lokalnych podtopień terenu,
integracja strategii zarządzania zasobami wodnym na obszarach miejskich i wiejskich w celu
zwiększenia potencjału retencyjnego obszaru dla realizacji funkcji ochronnych i minimalizacji
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multi–ryzyka (ochrona przeciwpowodziowa i ograniczenie skutków suszy) na poziomie
metropolitalnym lub lokalnym, np. wspólne inwestycje w zakresie retencji obszarowej
i zbiornikowej.
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udział powierzchni gminy w powierzchni jcwp
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Źródło: RZGW Poznań, opracowanie własne.
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5.1.3. Funkcje rolnicze
Wprowadzenie
Procesy gospodarcze i przemiany społeczne powodują, że na obszarach metropolii postępuje
marginalizacja funkcji rolniczej. Do niedawna rolnictwo w strefach podmiejskich stanowiło niemal
wyłącznie naturalną bazę żywnościową dla mieszkańców miast, a zasięg przestrzenny strefy
żywicielskiej był funkcją wielkości miasta (Głębocki, Kacprzak, Maćkiewicz, 2011). Tradycyjna
działalność rolnicza jest ograniczana przez nierolnicze formy zagospodarowania terenów. W efekcie
powiększają się obszary nieracjonalnego, hybrydowego zagospodarowania, co powoduje, że linia
podziału między obszarami miejskimi a wiejskimi w świecie i w Europie od kilku dziesięcioleci się
rozmywa (Rigg, 1998; Daniels, 1999). Zjawisko rozlewania się zabudowy miejskiej (urban sprawl)
przybierające formę ekspansji przestrzennej, polegającej na zacieraniu granic i włączeniu dawnych
wsi do strefy zurbanizowanej maleje wraz z odległością od centrum miasta. Na początku lat 90. XX w.
FAO uważając, rolnictwo za kwestię kluczową dla miast sformułowało rozumienie rolnictwa
miejskiego (urban agriculture) i podmiejskiego (peri-urban agriculture) jako "działalność rolniczą
w obrębie i poza granicami miast, konkurującą o zasoby (grunty, woda, energia, siła robocza), które
mogłyby służyć innym celom, aby zaspokoić oczekiwania ludności zamieszkujące te tereny"10.
W latach 70. XX w. we Francji zaczęto stopniowo uznawać rolnictwo miejskie, nie tylko za
równoprawny z innymi sposób użytkowania gruntów miejskich, za ważną gałąź gospodarki, ale także
za pożądaną dodatkową barierę, chroniącą tereny otwarte i systemy ekologiczne przed zabudową.
W e-publikacji "Miejsce rolnictwa w zielonej metropolii" Vidal i Fleury (2009) wskazali na włączenie
funkcji rolnictwa do priorytetów planu przestrzennego zagospodarowania w Regionie Ille de France.
Ważnym etapem dla rolnictwa metropolii było uznanie go ze względu na wielofunkcyjność i walory
krajobrazowe.
Wspólna Polityka Rolna UE kładzie nacisk na rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa. Pojęcie
wielofunkcyjności rolnictwa (multifunctionality of agriculture) jest kategorią analityczną i pojawiło
się w podstawach legitymizacji wsparcia dla rolnictwa zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym.
Koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa polega na wpływie działalności rolniczej na zaspokajanie
innych funkcji (oprócz produkcji żywności) pożądanych przez społeczeństwo (OECD, 2001). Pokazuje
ona zdolność rolnictwa do produkcji szerokiego zakresu dóbr i usług, przydatnych, szczególnie ze
względu na charakter dóbr publicznych. Oprócz produkcji żywności rolnictwo spełnia funkcje
pozaprodukcyjne mające wpływ na zjawiska i elementy przestrzeni wiejskiej takie jak
bioróżnorodność, kontrola zanieczyszczeń gleb i wód, krajobraz wiejski, dziedzictwo kulturowe,
bezpieczeństwo żywności oraz aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Istnienie dóbr
rynkowych i pozarynkowych jest ze sobą ściśle połączone. Powiązanie pozytywnych efektów
zewnętrznych rolnictwa z produkcją dóbr rynkowych nazywane jest zjawiskiem nierozłączności
(jointness). Nierozłączność występuje wtedy, gdy między wytwarzanymi dobrami istnieje
10
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następujący związek: zmiana wielkości produkcji jednego dobra powoduje zmianę produkcji innego
dobra np. uprawa łąk nad Wartą a populacja ptaków. Nasilające się procesy urbanizacyjne na terenie
Metropolii Poznań powodują, że na przedmieściach Poznania i w jego otoczeniu, jak również wzdłuż
ciągów komunikacyjnych od kilku lat postępuje marginalizacja funkcji rolniczej. Niestety zjawisko to
często bywa efektem nieracjonalnego gospodarowania użytkami rolnymi (przestrzenią rolniczą),
które wydatnie przyczynia się m.in. do fragmentaryzacji środowiska przyrodniczego, pogorszenia się
stanu poszczególnych elementów środowiska, wywoływania lub pogłębiania konfliktów w relacji
człowiek – środowisko (Kacprzak, Maćkiewicz, 2013). Należy dążyć do zachowania obszarów dla
wielofunkcyjnego rolnictwa, które ma nie tylko istotne znaczenie dla idei zrównoważonego rozwoju,
ale także pokazuje swoją zdolność do produkcji różnorodnych dóbr i usług.
Celem badań jest wskazanie obszarów rolniczych w Metropolii Poznań, które z różnych
względów powinny zachować swój dotychczasowy charakter. Działania kierunkowe wynikają
z programu 1.4. Wielofunkcyjna gospodarka rolna zawartego w Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej (2011). Celem tego programu jest zachowanie w obliczu presji urbanistycznej
najbardziej cennych produkcyjnie i wartościowych krajobrazowo terenów rolniczych.

Źródła informacji i metodyka badań
W opracowaniu wykorzystano dane z ewidencji gruntów według obrębów geodezyjnych (stan
na dzień 1.01.2014 r.) i określono strukturę rolniczego użytkowania ziemi. Ponadto ze Starostw
Powiatowych oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu uzyskano informacje
o wyłączeniach gruntów z produkcji rolnej w latach 2000 – 2013. Z kolei mapę zasięgów użytków
rolnych, w tym także klas bonitacyjnych II, III i IV stworzono w oparciu o dane źródłowe geodezyjnej
ewidencji gruntów i budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Oceniając jakość
warunków glebowych pod kątem przydatności dla rolnictwa korzystano z materiałów Instytutu
Upraw, Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach.
Podstawowe informacje o powierzchni zasiewów gruntów ornych, pogłowiu zwierząt
gospodarskich w gminach uzyskano z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, które zostały
wykorzystane do określenia kierunków użytkowania gruntów ornych oraz chowu zwierząt
gospodarskich w oparciu o metodę kolejnych ilorazów (Kołodziejczak, 2013). Na podstawie tych
danych przy pomocy metody Kopcia (1987) ustalono intensywność organizacji produkcji roślinnej
i zwierzęcej oraz organizacji rolnictwa w układzie gmin.
Materiałami wykorzystanymi do określenia preferowanych zachowań funkcji rolniczej były
przeprowadzone badania ankietowe w urzędach, a także analiza studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
strategii rozwoju poszczególnych gmin. Wzięto pod uwagę obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania według obrębów geodezyjnych wyznaczone na podstawie załącznika do
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Wspieranie
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW)˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.
U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).
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Diagnoza
Na produkcję rolną oddziałują zarówno warunki przyrodnicze, jak i czynniki społecznoekonomiczne. Obszar Metropolii Poznań cechują przeciętne warunki przyrodnicze do prowadzenia
produkcji rolniczej. Marginalne znaczenie mają gleby najlepsze (I i II klasa bonitacyjna). Na terenie
metropolii nie występują grunty orne I klasy bonitacyjnej, natomiast grunty II klasy stanowią
zaledwie 1% ogółu powierzchni i zlokalizowane są w gminach: Kleszczewo, Kórnik, Oborniki,
Rokietnica, Szamotuły oraz Śrem (ryc. 18.). Gleby dobrej jakości (klasy IIIa i IIIb), najczęściej
występują na terenie gmin Kleszczewo, Oborniki, Rokietnica Szamotuły i Śrem. Zdecydowanie
najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolnictwa są w gminie Kleszczewo, gdzie 51,8% gruntów
ornych zakwalifikowano do klas II i III. Odmienna sytuacja występuje w Mosinie, Puszczykowie,
Czerwonaku i Skokach. Gminy te cechuje bardzo wysoki (ponad 50%) udział w strukturze gruntów
ornych według klas bonitacyjnych gleb słabych i nieurodzajnych (klasy V i VI) nadających się pod
zalesienia.
W Metropolii Poznań na użytki rolne wywierana jest bardzo silna presja, której efektem jest
ograniczenie ich areału i zmiany w strukturze użytkowania ziemi. Wyłączenie gruntów rolnych
z produkcji rolniczej (tzw. „odrolnienie” użytków rolnych) umożliwia wykorzystanie dawnego gruntu
rolnego na potrzeby innych funkcji np. mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej.
Ryc. 18. Struktura gruntów ornych według klas bonitacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach.

W latach 2000 – 2013 wyłączono z produkcji rolnej, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, nieco ponad 450 ha. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
były silnie zróżnicowane przestrzennie. Proces wyłączeń był najbardziej zaawansowany
w zachodniej i północno-zachodniej części metropolii (szczególnie gminy: Tarnowo Podgórne – 78
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ha, Komorniki – 53 ha, Rokietnica – 39 ha, Buk - 39 ha, Dopiewo – 37 ha) oraz w Poznaniu (59 ha).
Zazwyczaj grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej przeznaczano na cele przemysłowe
i usługowe lub pod budownictwo. Niestety niedoskonałe uregulowania prawne utrudniają
określenie rzeczywistej skali wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, ograniczając pełną
ocenę skutków tego procesu lecz mimo to analiza procesu wyłączeń umożliwia obserwację
intensywnie postępującego procesu suburbanizacji.
W 2013 r. w strukturze użytkowania ziemi Metropolii Poznań udział użytków rolnych wynosił
59,9% ogólnej powierzchni (tab. 23.). Natężenie występowania użytków rolnych charakteryzuje się
specyficzną pasowością o przebiegu południkowym. Układ ten ma silne związki z wartością
użytkowo-rolniczą gruntów, na którą nakładają się także inne komponenty środowiska
przyrodniczego (Głębocki, Kacprzak, 2012).
Tab. 23. Rolnicze użytkowanie ziemi w Metropolii Poznań (2013 r.)
Jednostki
terytorialne
Buk (m)

Powierzchnia
Ogólna
UR
ha
ha
296
131

Użytki
rolne
%
44,3

GO
%
87,0

Struktura użytków rolnych
S
Ł
%
%
5,3
3,1

Ps
%
0,8

Buk (w)

8769

7532

85,9

92,3

1,3

3,4

0,4

Czerwonak

8259

3617

43,8

82,4

0,9

5,3

6,0

10 804

7668

71,0

92,9

0,4

2,8

0,7

Kleszczewo

7428

6720

90,5

93,2

0,3

1,2

2,2

Komorniki

6631

4388

66,2

89,5

4,4

3,5

0,7

Kostrzyn (m)

798

506

63,4

90,9

2,2

1,2

1,6

Kostrzyn (w)

14 542

11 556

79,5

89,8

1,0

4,0

2,2

Kórnik (m)

598

272

45,5

75,7

5,9

11,8

1,8

Kórnik (w)

17 920

11 489

64,1

82,0

0,9

5,3

4,4

Luboń

1351

532

39,4

88,2

1,7

6,6

0,6

Mosina (m)

1350

460

34,1

82,8

0,0

7,8

3,7

Mosina (w)

15 757

7732

49,1

77,8

0,8

12,0

6,7

Murowana
Goślina (m)
Murowana
Goślina (w)

715

452

63,2

80,5

0,0

14,4

1,1

16 499

7239

43,9

81,3

1,9

10,3

3,1

Pobiedziska (m)

1024

608

59,4

90,0

0,8

3,9

1,0

Pobiedziska (w)

17 928

11 172

62,3

87,2

1,0

5,8

3,0

Puszczykowo

1641

209

12,7

72,7

0,0

13,4

10,5

Rokietnica

7917

6426

81,2

87,4

2,0

5,3

2,6

Stęszew (m)

569

267

46,9

62,9

3,7

24,3

3,4

Stęszew (w)

16 894

12 097

71,6

91,0

0,4

5,5

1,1

Suchy Las

11 606

3147

27,1

86,0

2,2

6,5

1,9

Dopiewo
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Swarzędz (m)

Powierzchnia
Ogólna
UR
ha
ha
823
169

Swarzędz (w)

10 507

7727

73,5

89,4

1,9

4,1

1,1

Tarnowo
Podgórne

10 156

7363

72,5

88,6

1,5

5,5

1,3

Poznań

26 182

8251

31,5

81,7

3,5

8,8

4,7

Oborniki (m)

1407

331

23,5

79,2

0,3

8,8

10,6

Oborniki (w)

32 586

17 147

52,6

88,8

1,0

5,8

2,3

Szamotuły (m)

1108

499

45,0

77,4

0,6

18,8

1,2

Szamotuły (w)

16 346

12 783

78,2

88,3

1,2

6,3

1.1

Skoki (m)

1119

503

45,0

61,6

0,0

13,9

5,0

Skoki (w)

18 715

10 465

55,9

84,0

0,6

5,9

6,3

Śrem (m)

1237

524

42,4

79,6

0,0

12,0

5,7

Śrem (w)

19 342

14 139

73,1

81,6

0,8

8,2

6,4

Metropolia

307 392

184 064

59,9

86,6

1,2

6,0

3,0

Jednostki
terytorialne

Użytki
rolne
%
20,5

GO
%
87,6

Struktura użytków rolnych
S
Ł
%
%
0,6
8,3

Ps
%
0,0

UR - użytki rolne; GO - grunty rolne, S - sady; Ł - łąki, Ps - pastwiska; m - miasto; w - tereny wiejskie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów.

Największy udział użytków rolnych mam miejsce w gminach: Kleszczewo (90,5%), Rokietnica
(80,2%) oraz na terenach wiejskich gmin: Buku (85,9%), Kostrzyna (79,5%) i Szamotuł (78,2%).
Najmniejsze znaczenie ta kategoria gruntów ma w miastach: Puszczykowo (12,7%), Swarzędz
(20,5%) i Oborniki (23,5%) oraz w gminie wiejskiej Suchy Las (27,1%). Zróżnicowanie to wynika
z zaawansowania procesów urbanizacyjnych, którym towarzyszy zanik funkcji rolniczej – zwłaszcza
w miastach i na większości obszarów bezpośrednio sąsiadujących z Poznaniem. W strukturze
użytków rolnych Metropolii Poznań, podobnie jak w całym kraju dominującą rolę odgrywają grunty
orne. W 2013 r. zajmowały one areał ponad 158 tys. ha, który stanowił blisko 87% ogólnej
powierzchni użytków rolnych. Jedynie 6,4% (159 257 ha) gruntów ornych było zlokalizowane
w obrębie miast.
Grunty orne położone na terenie miast i w ich sąsiedztwie stanowią główne zasoby dla
różnorodnych inwestycji związanych z procesami urbanizacyjnymi. Czasami ich intensywniejsze
zagospodarowanie napotyka na utrudnienia wynikające z obowiązującego ustawodawstwa,
wysokich cen rynku nieruchomości gruntowych, a także nieuregulowanych stosunków
własnościowych. Sady na terenie Metropolii Poznań w 2013 r. zajmowały 2274 ha, co stanowiło
zaledwie 1,2% powierzchni użytków rolnych. Ta intensywna forma rolniczego użytkowania ziemi jest
na terenie metropolii w regresie (Głębocki, Kacprzak, 2012). Rozmieszczenie trwałych użytków
zielonych zależy głównie od stosunków wodnych, a w przypadku pastwisk także od wartości
użytkowo-rolniczej gleb. Występowanie łąk związane jest z rozległymi obniżeniami terenowymi
o wysokim poziomie wód gruntowych lub okresowo zalewanych. W obrębie metropolii takie tereny
położone są w obrzańskim fragmencie Pradoliny Warszawsko-Berlińskie oraz w dolinie Warty i jej
dopływów (Głębocki, Kacprzak, 2011). W związku z tym największe powierzchnie łąk znajdowały się
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na terenach wiejskich gmin: Śrem (1157 ha), Oborniki (991 ha), Mosina (930 ha) i Szamotuły (806
ha). Zintensyfikowane procesy urbanizacyjne na obszarach wiejskich otaczających miasto sprawiły,
że na tych terenach obserwuje się zanik uciążliwej dla otoczenia produkcji zwierzęcej, która
lokalizowana jest na terenach peryferyjnych metropolii. Od 2004 r. po akcesji Polski do UE, w tej
sytuacji nastąpiło zmniejszenie znaczenia funkcji produkcyjnej trwałych użytków rolnych na rzecz
funkcji środowiskowych rolnictwa. W efekcie na terenie metropolii w 2013 r. trwałe użytki zielone
zajmowały 16 498 ha, co stanowiło 9% powierzchni użytków rolnych.
Kierunki użytkowania gruntów ornych w 2010 r. są odzwierciedleniem produkcji roślinnej,
która wymagała niewielkich nakładów finansowych oraz była objęta dopłatami. Miało to
szczególny wpływ na strukturę zasiewów oraz na sposoby gospodarowania przede wszystkim na
terenach, które należały do ONW. W obrębie metropolii odnotowano 17 kierunków użytkowania
gruntów ornych. Najczęściej występował kierunek pszenny z rzepakiem. Na podstawie
wyznaczonych kierunków można stwierdzić przewagę zbóż w strukturze zasiewów oraz duży wzrost
zainteresowania uprawą rzepaku. Obszar metropolii można podzielić na dwie strefy: zachodnią,
gdzie dominuje pszenica, żyto oraz rzepak oraz wschodnią – przeważa pszenżyto, ziemniaki
i kukurydza. W przypadku chowu zwierząt gospodarskich stwierdzono przewagę kierunków
związanych z trzodą chlewną. W południowo-wschodniej części metropolii występują kierunki
bydlęce. Na obszarze metropolii dominowała organizacja rolnictwa na poziomie ekstensywnym
i małointensywnym. Tereny wiejskie gmin Śrem, Kórnik, Kostrzyn, Buk i Oborniki wykazywały
średniointensywny poziom organizacji rolnictwa. Stwierdzono, że intensywność organizacji
produkcji zwierzęcej jest mniej zróżnicowana pomiędzy gminami, niż intensywność organizacji
produkcji roślinnej. Względy środowiskowe i gospodarcze przemawiają za tym, aby nie
dopuszczać do dalszego kurczenia się obszarów rolniczych.
Na podstawie analizy dokumentów strategicznych poszczególnych gmin oraz wyznaczonych
obrębów objętych płatnościami ONW wyznaczono obszary preferowane do zachowania funkcji
rolniczych. Obszary te znajdują się w północno-zachodniej i wschodniej części metropolii i oparte są
na funkcji produkcyjnej, natomiast tereny na południu i północnym wschodzie związane są z funkcją
środowiskową rolnictwa.
Konieczność zachowania funkcji rolniczej na obszarze Metropolii Poznań potwierdzają wyniki
przeprowadzonej analizy SWOT.
Tab. 24. Mocne i słabe strony funkcji rolniczych w Metropolii Poznań
Mocne strony
duże zasoby użytków rolnych (Metropolia 60%),
wysoka kultura rolna,
warunki dla rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa,
niewielkie zanieczyszczenie gleb stanowiące
o dużych możliwościach produkcji żywności
wysokiej jakości (w tym żywności produkowanej
metodami ekologicznymi),
dominacja organizacji rolnictwa na poziomie
ekstensywnym i małointensywnym,
wysoki poziom przygotowania zawodowego
właścicieli gospodarstw rolnych,
dobrze zorganizowany rynek produktów rolnych istnienie rynku hurtowego WGRO. SA,

Słabe strony
przeciętne warunki przyrodnicze do prowadzenia
działalności produkcyjnej z wyjątkiem niewielkich
enklaw w gminach Kleszczewo, Oborniki,
Rokietnica, Szamotuły i Śrem,
duża podatność na intensywne procesy
urbanizacyjne,
postępująca degradacja przestrzeni i krajobrazu
rolniczego,
nieuregulowane
stosunki
własnościowe
w rolnictwie,
słaba ochrona prawna gruntów rolnych przed
zakusami różnych inwestorów,
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Mocne strony
dobrze zorganizowane przetwórstwo rolnospożywcze,
funkcjonowanie Uniwersytetu Przyrodniczego,
innych
instytutów
naukowo-badawczych
związanych z rolnictwem, doradztwo rolnicze,
organizacja targów rolno-spożywczych, wystaw
rolniczych
upowszechniające
najnowsze
osiągnięcia naukowe i wymianę doświadczeń
w zakresie rolnictwa.

Słabe strony
niewystarczający
stopień
rolników,
spadek
zainteresowania
działalności rolnicze.

samoorganizacji
prowadzeniem

Źródło: Opracowanie własne.

Główne problemy wymagające uwagi to: zachowanie działalności rolniczej na terenach
dysponującymi korzystnymi warunkami przyrodniczymi, zalesianie gruntów, które ze względu na
niską jakość nie są przydatne dla rolnictwa, racjonalne gospodarowanie gruntami rolnymi na
obszarach objętych ochroną środowiska przyrodniczego (Wielkopolski Park Narodowy, parki
krajobrazowe, obszary NATURA 2000), a także uznanie znaczenia rolnictwa ze względu na
wielofunkcyjność i walory krajobrazowe.
W niektórych dokumentach planistycznych i strategicznych nie wspomina się o rolnictwie,
bowiem uważa się, że akcentowanie "wiejskości" może odstraszyć potencjalnych nowych
inwestorów, developerów czy mieszkańców. Nie ma miejsca na tradycyjne rolnictwo, bowiem należy
zwiększać obszary zielone tj. lasy, parki i tereny rekreacyjne. W aktualnie obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone tereny na cele rolnicze,
dotyczy to gmin: Kleszczewo (6445 ha), Komorniki (222 ha), Kostrzyn (89 ha), Kórnik (51 ha), Oborniki
(160 ha), Poznań (983 ha), Skoki (90 ha), Stęszew (395 ha), Szamotuły (125 ha) oraz Śrem (2667 ha).
Według obowiązujących planów miejscowych odrolniono powierzchnie w następujących gminach:
Czerwonak (580 ha), Kleszczewo (1001 ha), Komorniki (883 ha), Kostrzyn (723 ha), Kórnik (2726 ha),
Oborniki (180 ha), Puszczykowo (43 ha), Rokietnica (11 ha), Skoki (310 ha), Stęszew (660 ha), Suchy
Las (176 ha), Swarzędz (543 ha), Szamotuły (500 ha) oraz Tarnowo Podgórne (250 ha).
Przy formułowaniu kierunków rozwoju obszarów rolniczych przyjęto następujące zasady
odnoszące się do terenów całej Metropolii Poznań:
1. Zasada zintegrowanego planowania, z uwzględnieniem elastyczności i ciągłości procesów
planowania.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
3. Racjonalne wykorzystanie środowiska przyrodniczego.
4. Zasada realizacji równoległych celów publicznych i prywatnych (współpracy i partnerstwa).

Kierunki rozwoju funkcji rolniczych
Cele działań kierunkowych to:
zachowanie działalności rolniczej na terenach, które dysponują korzystnymi warunkami
przyrodniczymi dla potrzeb rolnictwa,
zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa,
Ryc.zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla obszaru metropolii,
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zachowanie wartościowych krajobrazowo terenów rolniczych,
zapobieganie nieuzasadnionym odrolnieniom gruntów poprzez aktualne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe cele kierunkowe powinny być osiągnięte do 2030 r. Wizją sukcesu jest to, że
działalność rolnicza nie zostanie na obszarze metropolii zmarginalizowana i zepchnięta jedynie na
obrzeża. Ochrona zasobów użytków rolnych dotyczyć będzie w szczególności terenów
odznaczających się odpowiednimi warunkami przyrodniczymi. Poza funkcją produkcyjną tereny
rolnicze będą spełniać funkcję środowiskową, tj. kształtować krajobraz wiejski i uczestniczyć
w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
Zasadniczym działaniem jest utrzymanie jakości gleb i ochrona rolniczej przestrzeni
produkcyjnej najwyższej wartości dla gospodarki rolnej. Działanie to powinno być realizowane
poprzez:
ochronę gleb najwyższej jakości przed wyłączeniem ich z użytkowania rolniczego,
utrzymywanie produkcji rolnej na obszarach preferencji rozwoju rolnictwa,
zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności
obszarów wiejskich,
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu, zmniejszaniu produktywności i naruszaniu stosunków
wodnych gleb,
przeciwdziałanie erozji, w tym na obszarach położonych przy krawędziach dolin rzecznych,
stosowanie zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz
innych przepisów przy prowadzeniu działalności rolniczej,
utrzymanie i zwiększanie bioróżnorodności obszarów wiejskich poprzez prowadzenie
prawidłowej produkcji rolnej uwzględniającej wymogi ochrony środowiska oraz poprzez
wprowadzanie nieintensywnych form gospodarowania, jak rolnictwo ekologiczne,
zrównoważone oraz integrowane,
ograniczenie odprowadzanych do wód substancji szkodliwych, a zwłaszcza prowadzenie
działalności rolniczej zgodnie z wymogami ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
wprowadzanie działań zadrzewieniowych (zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne) dla
polepszenia walorów krajobrazowych i przeciwdziałaniu erozji, spływowi biogenów, a także
dla poprawy bioróżnorodności,
wyłączanie spod użytkowania rolniczego gleb najniższej jakości i przeznaczanie ich do
zalesiania lub pod uprawy przemysłowe i roślin wykorzystywanych na cele energetyczne.
Zachować należy obszary o predyspozycjach dla dalszego rozwoju rolnictwa, które
charakteryzują się wysoką jakością gleb (II, III klas bonitacyjnych). Wskazano następujące tereny:
1. północno - zachodnia część metropolii (gminy: Oborniki, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo
Podgórne),
2. zachodnie obszary metropolii (gminy: Buk i Stęszew),
3. wschodnia i południowo-wschodnia część metropolii (gminy: Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik,
Śrem, Swarzędz, Pobiedziska).
Wyznaczone obszary preferencji zachowania funkcji rolnictwa to nie jedyne tereny, gdzie
możliwa jest gospodarka rolna, jednak na wskazanych powyżej obszarach rozwój ten jest zadaniem
priorytetowym. Pozostałe obszary rolnictwa podporządkowane są rozwojowi innych funkcji takich
jak środowiskowa. Są to tereny objęte płatnościami w ramach ONW zlokalizowane w północno-
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wschodniej i południowej części metropolii, w strefie Puszczy Zielonka i Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Tab. 25. Szanse i zagrożenia działań kierunkowych
Szanse
fundusze Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczone
na rozwój rolnictwa,
wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną
i produktami regionalnymi,
rozwój działalności pozarolniczej,
dywersyfikacja produkcji rolniczej,
zmiana oczekiwań ludności w zakresie funkcji
społecznych rolnictwa na korzyść wielofunkcyjnego rolnictwa,
zmiana oczekiwań konsumentów w zakresie metod produkcji na korzyść ekstensywnych, przyjaznych środowisku, zdrowiu i dobrostanowi zwierząt,
preferowane w krajach UE rolnictwo miejskie "od
gospodarstw rolnych funkcjonujących w obrębie
miasta po warzywniak na dachu wieżowca".

Zagrożenia
stałe zagrożenie środowiska przyrodniczego różnorodnymi zanieczyszczeniami,
zmniejszanie się zasobów użytków rolnych,
rozbieżność priorytetów rozwoju obszarów wiejskich i polityki rolnej wśród państw UE,
obniżenie wsparcia rolnictwa europejskiego
w wyniku negocjacji WTO,
szybki rozwój intensywnego rolnictwa,
niska opłacalność produkcji rolnej,
niskie ceny za grunty rolnicze,
wymuszanie decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej.

Źródło: Opracowanie własne.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Do rekomendowanych działań kierunkowych w sektorze rolniczym zaliczono:
Integracja polityki rolniczego gospodarowania gruntami – wypracowanie i przyjęcie wspólnych
zasad i celów zarządzania zasobami użytków rolnych, które chroniłyby przed nieuzasadnionymi
wyłączeniami gruntów rolnych z użytkowania rolniczego dla całego obszaru funkcjonalnego
metropolii.
Wypracowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej w sektorze rolniczym jako
narzędzi rozwoju metropolitarnego (lokalnego i regionalnego).
Podjęcie inicjatyw na rzecz zracjonalizowania gospodarki rolnej, co ma na celu poprawę jakości
gleb i wód oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców metropolii.
Opracowanie Programu Rolnego Metropolii Poznań zawierającego zalecenia, dotyczące
utrzymania produkcji rolnej.
Monitoring zasobów gruntami, jakimi dysponuje rolnictwo z uwagi na zmiany sposobów
użytkowania ziemi.
Włączenie funkcji rolnictwa do priorytetów planowania przestrzennego dla całego obszaru
metropolii.
Zapobieganie procesom odrolnienia gruntów poprzez aktualizację miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań rozwojowych gmin, a przez
to zarezerwowanie środków w budżecie na aktualizację miejscowych planów.
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Ryc. 19. Organizacja i kierunki rolnictwa
a.

b.

c.

d.

e.

a. Kierunki użytkowania gruntów ornych
b. Kierunki chowu zwierząt gospodarskich
c. Intensywność organizacji rolnictwa
d. Intensywność organizacji produkcji roślinnej
e. Intensywność organizacji produkcji zwierzęcej

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 18.
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Mapa 19.
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Mapa 20.
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Mapa 21.
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5.2.

Funkcje turystyczne

i krajobraz kulturowy
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja

Sylwia Bródka, Iwona Miedzińska

5.2.1. Turystyka i rekreacja
Wprowadzenie
Turystyka postrzegana jest coraz częściej jako istotny czynnik rozwoju lokalnego, decydujący
o aktywizacji zawodowej ludności, zwiększaniu dochodów, poprawie zagospodarowania
infrastrukturalnego, dbałości o stan środowiska przyrodniczego. Dotyczy to szczególnie metropolii
jako struktur integrujących potencjał turystyczny miast oraz terenów położonych w ich otoczeniu.
Ogromna różnorodność zasobów i form aktywności turystycznej dostępnych w metropoliach
sprawia, że stają się one ważnymi ośrodkami recepcji turystycznej. Należy jednak pamiętać, że
realizują one jednocześnie funkcje rekreacyjne skierowane na obsługę mieszkańców. Z tego
powodu, planowanie rozwoju obszarów metropolitalnych powinno uwzględniać potrzebę
integrowania funkcji turystycznych i rekreacyjnych oraz dbałości o komplementarny charakter
udostępnianych w tym celu dóbr i usług.
Zarządzanie przestrzenią turystyczną w Polsce opiera się o ramy prawne, które wyznacza kilka
ustaw oraz szereg przepisów szczegółowych. W przypadku obszarów o wysokich walorach
przyrodniczych zasady ich ochrony, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania reguluje ustawa
o ochronie przyrody z 2004 roku. Powiązanie z turystyką posiadają również przepisy odnoszące się
do ochrony innych elementów środowiska przyrodniczego (np. zasobów geologicznych, wód
powierzchniowych, gleb i powierzchni ziemi, zwierząt łownych). Ochrona zasobów kulturowych
realizowana jest przede wszystkim na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 2003 roku. Z kolei prawne uwarunkowania świadczenia usług turystycznych reguluje ustawa
o usługach turystycznych z 1997 roku. Ustawa porusza zagadnienia organizatorów usług
turystycznych, pośredników i agentów turystycznych oraz świadczenia usług hotelarskich. Na
podstawie ustawowych kompetencji oraz przy uwzględnieniu innych uwarunkowań formalnych
turystyka jest również przedmiotem planowania przestrzennego oraz strategicznego. W ustawie
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 roku stwierdza się, że polityka rozwoju dotyczy
różnych obszarów problemowych, w tym m.in. kultury, kultury fizycznej oraz sportu i turystyki.
Uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tych obszarów określone są w strategiach sektorowych,
które w zależności od potrzeb tworzone są na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Rosnąca
rola samorządu gminnego oraz duża samodzielność w decydowaniu o własnym rozwoju, sprzyja
organizacji i zarządzaniu turystyką na poziomie lokalnym (por. ustawa o samorządzie gminnym
z 1990 roku).
O znaczeniu planowania przestrzennego i strategicznego w skali Metropolii Poznań świadczy
m.in. ranking programów służących wyznaczeniu priorytetowych działań rozwojowych (por.
Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020). Wysoką pozycję w rankingu
zajęły działania związane wprost lub pośrednio z turystyką i rekreacją. Poza wysuwanymi na plan
pierwszy kwestiami transportu i komunikacji (m.in. powstanie kolei metropolitalnej, integracja
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komunikacji publicznej, rozwijanie komunikacji rowerowej), zwrócono uwagę na potrzebę
koordynowania prac związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu kulturowego oraz terenów
cennych przyrodniczo, budowania metropolitalnego systemu informacji turystycznej, opracowania
metropolitalnej oferty turystycznej, wreszcie współpracy i uczestnictwa w kulturze oraz
promowania innowacyjnych kierunków rozwoju sportu i rekreacji. Z kolei w „Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku” do priorytetowych celów rozwoju sektora turystyki
zaliczono m.in.: dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług
turystycznych oraz rekreacji, lepsze wykorzystanie dróg wodnych dla gospodarki i turystyki, ochronę
dorobku kulturowego, rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych
o charakterze ponadregionalnym, wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, promowanie
agroturystyki oraz turystyki alternatywnej. Uzupełnieniem wyżej wymienionych celów są działania
uwzględnione w Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. W dokumencie tym
szczególne znaczenie przypisano kreowaniu regionalnych i markowych produktów turystycznych,
zwiększeniu innowacyjności oraz konkurencyjności oferty turystycznej regionu, rozwojowi walorów
turystycznych, a także podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez lepszą ochronę,
ekspozycję i organizację zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz kreowanie nowych walorów
turystycznych w formie krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych.
Należy podkreślić, że część opisanych celów rozwojowych uzyskała status priorytetów
inwestycyjnych przewidzianych do finansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego
Wielkopolska 2014+ czy też Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych w miejskim obszarze
funkcjonalnym Poznania. Do najistotniejszych projektów zaliczyć należy: inwestycje poprawiające
stan infrastruktury sportowej, modernizację, adaptację i rewitalizację instytucji kultury, obiektów
zabytkowych, obiektów poprzemysłowych o wartościach historycznych i muzeów, wykorzystanie
potencjału rzek, wsparcie, rozwój i integrację centrów informacji turystycznej i kulturalnej,
rozbudowę metropolitalnego systemu szlaków rowerowych.

Źródła informacji oraz metodyka badań
Źródła informacji wykorzystane w opracowaniu to:
dokumenty strategiczne, materiały informacyjne i promocyjne gmin, opracowania
monograficzne i problemowe,
zasoby archiwalnych materiałów kartograficznych w postaci rastrowej oraz tematyczne bazy
danych cyfrowych,
źródła statystyczne (m.in. sprawozdawczość GUS),
badania terenowe, w tym inwentaryzacja przyrodniczo-krajobrazowa doliny Warty oraz
badania ankietowe służące rozpoznaniu opinii społecznej na temat potencjału turystycznego
doliny Warty.
W pracy korzystano z wielu metod badawczych, w tym m.in.: badań ankietowych, kartowania
terenowego, geoinformacyjnej analizy materiałów źródłowych, analizy SWOT, metod waloryzacji
ekologiczno-krajobrazowej.
Analizę kierunków rozwoju turystyki w skali całej Metropolii przeprowadzono
z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, w tym zaktualizowanej bazy danych zgromadzonej na
potrzeby diagnoz cząstkowych w ramach Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Aglomeracji Poznańskiej (2012). Kartowaniem terenowym objęto natomiast obszar funkcjonalny
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Dolina Warty. W celu rzetelnej oceny potencjału turystycznego Warty opracowano formularz
inwentaryzacyjny zawierający kilkanaście kryteriów umożliwiających analizę walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz stanu użytkowania i zagospodarowania koryta i doliny rzeki.
W zakres prac terenowych weszły również badania ankietowe, którymi objęto 470 respondentów.
Głównym celem badań ankietowych było rozpoznanie opinii turystów i mieszkańców Metropolii na
temat znaczenia naturalnych i kulturowych walorów oraz zagospodarowania turystycznego doliny
Warty w realizowaniu potrzeb wypoczynkowych. Za równie ważne uznano wskazanie elementów
decydujących o wysokiej jakości środowiska i krajobrazu oraz czynników zagrażających potencjałowi
przyrodniczemu tego obszaru.

Diagnoza zasobów turystycznych metropolii
Atrakcyjność turystyczna obszarów metropolitalnych zależy nie tylko od jakości walorów
kulturowych i przyrodniczych oraz sposobu ich udostępniania, ale również od rodzaju
i rozmieszczenia infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej. Równie ważnym elementem jest
położenie komunikacyjne miasta oraz sprawności systemu transportowego w granicach całego
obszaru funkcjonalnego. Duże znaczenie ma wielkość i typ funkcjonalny miasta a także wizerunek
i postrzeganie metropolii, jako wypadkowa działań związanych z promocją i obsługą ruchu
turystycznego.
Warunki środowiska przyrodniczego determinują rozwój gospodarczy i przestrzenny
Metropolii Poznań. W przypadku turystyki są to przede wszystkim zasoby wód powierzchniowych
i biosfery, uwarunkowania orograficzne oraz walory krajobrazowe. Metropolia Poznań położona jest
w granicach kilku jednostek fizycznogeograficznych, z których powierzchniowo dominuje Równina
Wrzesińska – w części wschodniej aglomeracji oraz równiny: Poznańska i Szamotulska – na
zachodzie. Granicą dla tych jednostek jest przebiegające południkowo obniżenie dolinne nazywane
Poznańskim Przełomem Warty. Duża zmienność rytmu i charakteru rzeźby terenu, pomimo przewagi
obszarów równinnych, stwarza dogodne warunki do rekreacji. Elementem wyraźnie różnicującym
krajobraz są obniżenia terenu występujące w postaci dolin rzecznych oraz rynien o płaskim lub
pagórkowatym dnie, których część wypełniona jest wodami jezior. Przyjmują one postać
rozchodzących się promieniście z Poznania ciągów rozcinających tereny wysoczyznowe. Daje to
możliwości realizowania różnorodnych form wypoczynku i dostarcza wrażeń estetycznych,
szczególnie tam, gdzie szerokim i mocniej wciętym dolinom i rynnom towarzyszą zalesione zbocza
i krawędzie. Świadczy o tym ilość punktów widokowych usytuowanych na krawędziach dolin rzek
i rynien jeziornych (mapa 22.).
Zasoby wodne Metropolii Poznań obszarowo związane są z Poznańskiem Dorzeczem Warty,
które obejmuje zlewnie rzeki Warty (na odcinku od Śremu do ujścia Kopli oraz od ujścia Kopli do
Obrzycka) oraz zlewnie pomniejszych rzek, t.j.: Samy, Samicy, Cybiny, Głównej, Kanału Mosińskiego,
Wirenki i Kopli. Funkcje wypoczynkowe generują w szczególności doliny rzek Warty, Cybiny oraz
Wełny. Stan ich zagospodarowania jest zróżnicowany przestrzennie, a poza obszarami
zabudowanymi wykazuje wyraźne deficyty. Najlepiej przystosowany dla potrzeb turystyki i rekreacji
jest odcinek doliny Warty w granicach miasta Poznania, przy czym znaczna część terenów
wypoczynkowych wymaga modernizacji i uzupełnienia zaplecza infrastrukturalnego. Należy uznać,
że potencjał turystyczny wód płynących nie jest w wystarczającym stopniu wykorzystany,
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a dotychczasowe działania zmierzające do lepszego przystosowania terenów nadrzecznych dla
potrzeb turystyki nie przynoszą zadawalających efektów.
Najciekawsze pod względem wypoczynkowym i krajoznawczym jeziora metropolii grupują się
w ciągach rynien polodowcowych: Kórnicko-Zaniemyskiej (gmina Kórnik), Łódzko-Dymaczewskiej
(gminy: Mosina, Stęszew) oraz Niepruszewsko-Strykowskiej (gminy: Buk, Dopiewo, Stęszew), a także
w dolinach rzek Cybiny i Głównej (gminy: Pobiedziska, Swarzędz). Do największych akwenów
(powyżej 100 ha) zalicza się jeziora: Kierskie, Strykowskie, Niepruszewskie, Bnińskie, Grzymisławskie,
Kowalskie, Łódzko-Dymaczewskie i Lusowskie. W grupie nieco mniejszych wymienić należy jeziora:
Witobelskie, Góreckie, Swarzędzkie, Rościńskie, Pamiątkowskie, Kórnickie, Stęszewskie oraz
Maltańskie (mapa 22.).
O walorach wypoczynkowych Metropolii Poznań decydują w dużym stopniu duże obszary
leśne. Wysoki udział lasów charakteryzuje gminy położone w północnej części aglomeracji
(Murowana Goślina, Czerwonak, Oborniki, Pobiedziska, Suchy Las, Skoki) oraz w części południowej
(Puszczykowo, Mosina, Kórnik, Śrem). Analiza struktury siedliskowej lasów wykazuje na przewagę
siedlisk o dogodnych warunkach dla rekreacji. W grupie siedlisk borowych, stanowiących 30,5%
obszarów leśnych, przeważają bory mieszane świeże (24,9%) z niewielkim udziałem borów świeżych
(4,9%). W siedliskach lasowych dominują lasy mieszane świeże (34,9%) oraz lasy świeże (23,3%).
Korzystnie przedstawia się również struktura wiekowa drzewostanu. Grupa najlepszych pod
względem wieku lasów (w klasach powyżej 60 lat) wykazuje łączny udział na poziomie 45,9%. Są to
drzewostany o zwiększonej odporności na antropopresję wywołaną użytkowaniem rekreacyjnym, w
których możliwa jest znaczna intensyfikacja zagospodarowania i ruchu turystycznego.
Obszar Metropolii Poznań wyróżnia wysoki potencjał kulturowy. Ważnym zasobem są
zabytkowe układy urbanistyczno-architektoniczne, które zachowały się w 15 miejscowościach
regionu (Buk, Kostrzyn, Pobiedziska, Stare Miasto w Poznaniu, Bnin, Mosina, Murowana Goślina,
Stęszew, Śrem) (ryc. 20 i tab. 26.). Wśród zabytków sakralnych najliczniejszą grupę stanowią
kościoły, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne charakterystyczne dla
budownictwa sakralnego. Na szczególną uwagę zasługuje katedra św. Piotra i Pawła na Ostrowie
Tumskim oraz poznański kościół jezuitów (Fara) w Poznaniu. Cenną grupę obiektów stanowią
kościoły drewniane usytuowane w Czerlejnie, Długiej Goślinie, Gułtowach, Kicinie, Kleszczewie,
Łodzi, Rogalinku, Siekierkach Wielkich, Uzarzewie, Węglewie, Wierzenicy. Wysoką wartość
kulturową reprezentują również klasztory, a wśród nich jeden z najcenniejszych obiektów, jakim
jest pocysterski zespół klasztorny w Owińskach. Wśród zabytków świeckich najliczniej
reprezentowane jest budownictwo mieszkaniowe. Najciekawsze domy murowane i drewniane
charakterystyczne są dla Kórnika i Golęczewa, natomiast kamienice i wille występują przede
wszystkim w Poznaniu. Silny akcent w krajobrazie kulturowym stanowią zabytkowe zamki, pałace
i dwory. W granicach obszaru metropolitalnego jest ich ponad 100. Do najcenniejszych obiektów
zaliczyć należy neogotycki zamek w Kórniku, zamek Górków w Szamotułach, poznański pałac Górków
oraz pałace w Rogalinie, Konarzewie, Gułtowach, Siedlcu, Krześlicach, Będlewie i Strykowie. Na
terenie metropolii, a szczególnie w Poznaniu zachowało się wiele budowli użyteczności publicznej
(siedziby władz, szkoły, banki, poczty, szpitale, i in.). W Poznaniu koncentrują się one w obrębie
Nowego Miasta, tzw. Dzielnicy Cesarskiej oraz dzielnicy Łazarz (ponad 80 obiektów). W strefie
podmiejskiej wymienić należy pensjonaty w Puszczykowie, sanatorium w Ludwikowie oraz zespół
szpitalny w Owińskach. Dobrze zachowane ratusze występują w Poznaniu, Kórniku, Bninie,
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Swarzędzu i Śremie. W grupie zasobów kulturowych znajdują się również muzea. W obrębie
metropolii jest ich ponad 50, z czego dwie trzecie w Poznaniu.

Ryc. 20. Struktura rodzajowa wybranych zasobów kulturowych Metropolii Poznań w układzie gmin
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Obiekty obronne i warowne
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Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 26. Potencjał kulturowy miejscowości turystycznych w Metropolii Poznań
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Główienka
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Góra
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Jabłkowo
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Kicin
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Konarzewo
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Pobiedziska
POZNAŃ
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Przybroda
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Rogalin
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Siedlec
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Objaśnienia: A. Miejscowości krajoznawcze, według liczebności, zróżnicowania i wartości obiektów dziedzictwa kulturowego: 1. KD duże, 2. KS - średnie, 3. KM - małe, B. Obiekty o wybitnej wartości kulturowej, ujęte w kanonie krajoznawczym: 1. KÓRNIK krajowym, 2. Szreniawa – regionalnym
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, wśród najbardziej reprezentatywnych ośrodków kulturowych w skali
Metropolii Poznań, ujętych w krajowym oraz regionalnym kanonie krajoznawczym, znajdują się:
Będlewo, Buk, Gułtowy, Konarzewo, Kórnik, Luboń, Objezierze, Owińska, Pobiedziska, Poznań,
Puszczykowo, Rogalin, Strykowo, Szamotuły, Szreniawa, Śrem, Wierzenica. W Poznaniu wysoką
rangę kulturową uzyskały: Bazylika Archikatedralna, kościół św. Jana Jerozolimskiego, ratusz
(Muzeum Historii Miasta Poznania), Muzeum Instrumentów Muzycznych, kościół farny św.
Stanisława, układ urbanistyczny Poznania z Górą Przemysła, Placem Adama Mickiewicza i Wzgórzem
św. Wojciecha, Muzeum Narodowe, Cytadela, Plac Adama Mickiewicza oraz kościół Nawiedzenia
NMP. W przypadku pozostałych ośrodków na wymienienie zasługują: zamek i park (arboretum)
w Kórniku, zespół pałacowy w Rogalinie, Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Przez miejscowości, w których
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zlokalizowane są najatrakcyjniejsze obiekty poprowadzono turystyczne szlaki kulturowe, m.in.:
Piastowski, Cysterski, św. Jakuba, Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, Ziemiański Szlak
Rowerowy, Trasa Kórnicka (mapa 22.).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Metropolia Poznań dysponuje liczbą 12,7
tys. miejsc noclegowych, z czego nieco ponad 60% znajduje się w Poznaniu (BDL 2013). Poza
Poznaniem, największa liczba miejsc noclegowych występuje w gminach: Tarnowo Podgórne,
Stęszew, Kórnik. Pod względem liczba miejsc noclegowych wyróżniają się także gminy: Swarzędz,
Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Skoki, Szamotuły i Śrem. Niewielka baza noclegowa
charakteryzuje gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Buk, Dopiewo, Rokietnica. W strefie podmiejskiej
Poznania rozmieszczenie bazy noclegowej wykazuje zależność od czynnika przyrodniczego i dotyczy
gmin położonych w obszarach o walorach rekreacyjnych związanymi z obszarem Puszczy Zielonki
i Parku Krajobrazowego Promno (gminy Murowana Goślina i Pobiedziska, Skoki) oraz z terenami
Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (gminy Stęszew, Mosina,
Kórnik, Śrem), a także z otoczeniem jezior (dotyczy gmin Stęszew i Kórnik).
Opisane dysproporcje pomiędzy gminami odnoszą się nie tylko pojemności obiektów
noclegowych, ale również ich struktury rodzajowej, która kształtowana jest przez biznesowy
wizerunek miasta Poznania. Jak zauważają Szmatuła i Zmyślony (2012) ponad połową miejsc
noclegowych (67,5%) dysponują obiekty typu hotelowego, tj.: hotele, motele, pensjonaty oraz
obiekty nieskategoryzowane (por. ryc. 21.). Pod względem oferowanych miejsc noclegowych
obiekty tego typu przeważają zdecydowanie w Poznaniu (70% miejsc), a także w większości gmin
podpoznańskich, w tym szczególnie w Luboniu, Puszczykowie, Tarnowie Podgórnym i Swarzędzu.
Bazę hotelową uzupełniają ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe (10% miejsc),
schroniska młodzieżowe i hostele (8% miejsc) oraz prywatna baza noclegowa (pokoje gościnne
i kwatery agroturystyczne – 13% miejsc). W gminach Kórnik, Puszczykowo, Skoki i Stęszew dużą rolę
w obsłudze ruchu turystycznego odgrywają obiekty szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe.
Z kolei prywatna baza noclegowa występuje w gminach: Buk, Kleszczewo, Mosina, Murowana
Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Rokietnica oraz Skoki.
Z bazą noclegową powiązane są obiekty świadczące usługi konferencyjne. Na analizowanym
terenie funkcjonuje łącznie ponad 160 tego typu obiektów, z których zdecydowana większość, bo aż
70%, zlokalizowana jest na terenie Poznania. W strefie podmiejskiej wśród gmin o największej liczbie
obiektów konferencyjnych są Puszczykowo, Tarnowo Podgórne i Stęszew. Dużą rolę w obsłudze
ruchu turystycznego odgrywa baza gastronomiczna. Jej rozmieszczenie w skali Metropolii wykazuje
analogie do bazy noclegowej. Spośród ponad 1 tys. placówek gastronomicznych zdecydowana
większość znajduje się w Poznaniu (80%), głównie w centrum miasta. W strefie podmiejskiej usługi
gastronomiczne lokują się na terenie większych miejscowości (m.in. w Luboniu, Przeźmierowie,
Swarzędzu, Puszczykowie, Murowanej Goślinie, Buku, Pobiedziskach, Mosinie, Śremie,
Szamotułach, Obornikach). Strefami sprzyjającymi występowaniu obiektów gastronomicznych są
także tereny położone w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych rozchodzących się
promieniście z Poznania (mapa 23.).
Realizacji aktywnych form wypoczynku sprzyja infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz
system szlaków turystycznych. Głównymi ośrodkami turystyki aktywnej na badanym obszarze są:
Poznań, Czerwonak, Koziegłowy, Kórnik, Luboń, Lusowo, Mosina, Murowana Goślina, Niepruszewo,
Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Przeźmierowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły
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oraz Śrem (por. tab. 27.). Większość wymienionych miejscowości to ośrodki posiadające co najmniej
kilka różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Część z nich umożliwia uprawianie
specjalistycznych form aktywnego wypoczynku (pola golfowe, strzelnice i tory łucznicze, lotniska
sportowe, lodowiska, tory motorowe, parki linowe, skateparki, paintball). Liczną grupę tworzą
ośrodki i kluby jeździeckie, stajnie oraz obiekty agroturystyczne z ofertą jeździecką. W sezonie letnim
popularne stają się obiekty turystyki wodnej zlokalizowane nad większymi jeziorami oraz na rzece
Warcie (kąpieliska, przystanie żeglarskie i kajakowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego). Stale
rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura sportowa sprawia, że na obszarze metropolii
można uprawiać prawie wszystkie dyscypliny sportu. Większość gminnych Ośrodków Sportu
i Rekreacji posiadają nowoczesne, pełnowymiarowe hale sportowe oraz kompleksy boisk na
otwartej przestrzeni. Znaczący udział w infrastrukturze sportowej mają również korty tenisowe (tab.
27).
Ryc. 21. Struktura rodzajowa bazy noclegowej w Metropolii Poznań w układzie gmin
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Schroniska młodzieżowe i hostele
Kempingi
Kwatery agroturystyczne

Motele
Inne obiekty hotelowe
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i wypoczynkowe
Pokoje gościnne, apartamenty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS-BDL, 2014.

O dostępności do walorów i zagospodarowania turystycznego decyduje system szlaków i tras
turystycznych. Przez obszar metropolii przebiegają szlaki krajoznawcze o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym, których uzupełnieniem jest sieć szlaków regionalnych. Większość
szlaków ma charakter tras tematycznych, dobrze eksponujących walory kulturowe oraz atrakcje
przyrodnicze regionu. Ważną funkcję w obsłudze ruchu turystycznego ma sieć lokalnych szlaków
i ścieżek rowerowych oraz pieszych, których zagęszczenie występuje w granicach Wielkopolskiego
Parku Narodowego (gminy: Luboń, Mosina, Puszczykowo) oraz Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka (gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Skoki).
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Przeprowadzona diagnoza potencjału turystycznego badanego obszaru umożliwiła określenie
słabych i mocnych stron oraz zdefiniowanie przesłanek decydujących o poprawie jakości
metropolitalnej oferty turystycznej.
Do głównych atutów w sferze zasobów i usług turystycznych metropolii należą :
występowanie większych kompleksów leśnych oraz jeziornych atrakcyjnych dla wypoczynku,
wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Warty,
obecność osobliwych, atrakcyjnych krajobrazowo form ukształtowania powierzchni terenu
oraz naturalnych punktów widokowych,
znaczący udział obszarów cennych przyrodniczo objętych różnymi formami ochrony prawnej
o potencjale poznawczym i edukacyjnym,
interesująca historia, bogate dziedzictwo kulturowe oraz tradycje i zwyczaje regionalne,
obecność znanych w skali regionalnej oraz ponadregionalnej historycznych i współczesnych
walorów kulturowych oraz wydarzeń kulturalnych,
duża pojemność infrastruktury turystycznej,
dobre zaplecze i wysoki standard infrastruktury turystyki biznesowej oraz miejskiej,
zróżnicowana oferta usług sportowo-rekreacyjnych,
dobra zewnętrzna dostępność komunikacyjna,
funkcjonalny system szlaków turystycznych,
aktywność lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i promocji
turystyki.
Do głównych ograniczeń rozwoju turystyki i rekreacji w metropolii należą:
wysoki udział terenów monotonnych krajobrazowo ze względu jednolity charakter rzeźby
i użytkowania terenu,
niski potencjał żeglugowy głównych rzek i jezior,
niska jakość środowiska przyrodniczego na terenach zurbanizowanych oraz degradacja wód
powierzchniowych,
obecność przyrodniczych barier dla ruchu i zagospodarowania turystycznego ze względu na
rygory ochronne oraz podatność środowiska na zagrożenia i antropopresję,
niedocenianie spuścizny historycznej regionu (dziedzictwa kulturowego materialnego
i niematerialnego),
dewastacja obiektów zabytkowych oraz ich ograniczona dostępność turystyczna ze względu na
uwarunkowania formalnoprawne,
słaba dyspersja infrastruktury turystycznej w skali Metropolii,
małe zróżnicowanie struktury rodzajowej bazy noclegowej oraz związana z tym oferta cenowa
usług noclegowych,
niedostosowanie zagospodarowania turystycznego do rangi i rozmieszczenia walorów
przyrodniczych i kulturowych,
zły stan techniczny dróg, niewystarczająca funkcjonalność systemu komunikacji zbiorowej,
brak płynności w ruchu kołowym,
niedoinwestowanie turystyczne szlaków wodnych,
niewystarczające wykorzystanie nowoczesnych technologii w systemie informacji i promocji
turystycznej.
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Wypożyczalnie sprzętu
turystycznego

Lotniska i lądowiska

Stoki narciarskie i saneczkowe

Lodowiska

Skateparki

Ścianki wspinaczkowe

Parki linowe

Tory łucznicze, strzelnice

Paintball

Korty do squasha

Korty tenisowe

Obiekty fitness, siłownie

Pola golfowe

Ośrodki jeździeckie

Tory motorowe

Rejsy turystyczne

Przystanie żeglarskie i kajakowe

Wyciągi do nart wodnych

Kąpieliska

Miejscowość

Parki wodne i pływalnie

Tab. 27. Miejscowości turystyki aktywnej w Metropolii Poznań

Antoniewo
Baborówko
Baranowo
Biedrusko
Bliżyce
Błażejewko
Bolechowo
Bolechówko
Bolesławiec
Borówiec
Borówko
Buk
Bytkowo
Czerwonak
Dąbrówka
Leśna
Dębogóra
Dopiewo
Dymaczewo
Dymaczewo
Nowe
Gądki
Góra
Gruszczyn
Iwno
Jaszkowo
Jerzykowo
Kaczyna
Kamińsko
Kawcze
Kicin
Kiszewo
Kobylnica
Kociałkowa
Górka
Kołacice
Komorniki
Korzonkowo
Kostrzyn Wlkp.
Kotowo
Koziegłowy
Kórnik
Krajkowo
Krzyżowniki
Lisówki
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Luboń
Lusowo
Łoskoń Stary
Mechlin
Mosina
Mościenica
Mściszewo
Murowana
Goślina
Niepruszewo
Nochowo
Oborniki
Ocieszyn
Owińska
Pamiątkowo
Pawłowice
Pecna
Plewiska
Pobiedziska
Popowo
Kościelne
Popówko
Potrzanowo
Poznań
Promnice
Pruszewiec
Przeźmierowo
Psarskie
Puszczykowo
Raduszyn
Radzewice
Rogalinek
Rokietnica
Rosnówko
Słonawy
Sierosław
Skoki
Skórzewo
Skrzynki
Sobota
Sowiniec
Stęszew
Stęszewko
Stobnica
Strykowo
Suchy Las
Swarzędz
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Wypożyczalnie sprzętu
turystycznego

Lotniska i lądowiska

Stoki narciarskie i saneczkowe

Lodowiska

Skateparki

Ścianki wspinaczkowe

Parki linowe

Tory łucznicze, strzelnice

Paintball

Korty do squasha

Korty tenisowe

Obiekty fitness, siłownie

Pola golfowe

Ośrodki jeździeckie

Tory motorowe

Rejsy turystyczne

Przystanie żeglarskie i kajakowe

Wyciągi do nart wodnych

Kąpieliska

Miejscowość

Parki wodne i pływalnie
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turystycznego
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Lodowiska

Skateparki

Ścianki wspinaczkowe

Parki linowe

Tory łucznicze, strzelnice

Paintball

Korty do squasha

Korty tenisowe

Obiekty fitness, siłownie

Pola golfowe

Ośrodki jeździeckie

Tory motorowe
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Szamotuły
Szewce
Śrem
Tarnowo
Podgórne
Trzek
Tulce
Wiórek
Wiry
Wojnowo
Zborowo
Zbrudzewo
Złotniczki
Złotniki
Żydowo
Objaśnienia: Miejscowości i obiekty turystyki aktywnej: 1. Suchy Las - ośrodki o dużym znaczeniu w obsłudze
turystyki aktywnej, 2. Stobnica - pozostałe ośrodki turystyki aktywnej
Źródło: Opracowanie własne.

W kontekście przeprowadzonej diagnozy oraz zauważanych współcześnie tendencji w rozwoju
turystyki należy uznać, że podstawowymi wyznacznikami rozwoju metropolitalnej oferty
turystycznej powinny być:
wysoka jakość, bezpieczeństwo i komfort wypoczynku,
łatwe i szybkie możliwości przemieszczania się turystów,
wypoczynek aktywny oraz usługi związane z odnową biologiczną,
pobyty krótkookresowe w pobliżu miejsca zamieszkania,
regionalne produkty turystyczne decydujące o konkurencyjności metropolii w skali krajowej
i międzynarodowej,
tanie usługi oraz obiekty gwarantujące kompleksową ofertę turystyczną,
zindywidualizowane podejście do potrzeb turystów (ze względu na wiek, aktywność fizyczną,
stan zdrowia, itd.),
funkcjonalny system informacji i promocji turystycznej oparty o nowe technologie.

Kierunki rozwoju funkcji turystycznych
Specyfika obszarów metropolitalnych traktowanych jako komplementarny układ miasta
i strefy podmiejskiej o silnych powiązaniach gospodarczych, społecznych i technicznych wymusza
potrzebę zintegrowanego podejścia do kreowania ich rozwoju. W turystyce i rekreacji zagadnienie
to należy rozważać w dwóch ujęciach - tematycznym i terytorialnym. W pierwszym przypadku
programowanie turystyki należy ukierunkować na tworzeniu oferty w postaci sieciowych produktów
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turystycznych. W drugim przypadku planowanie funkcji turystycznych powinno koncentrować się na
problemie przestrzennej organizacji dóbr i usług w granicach określonych jednostek funkcjonalnych.
Przy formułowaniu kierunków rozwoju turystyki i rekreacji przyjęto zestaw zasad odnoszących
się do obszaru całej metropolii:
1. Zasada zintegrowanego planowania, z uwzględnieniem elastyczności i ciągłości procesu
planowania.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska
przyrodniczego.
3. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych (zasada współpracy
i partnerstwa).
4. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii.
Założono, że cele szczegółowe części kierunkowej opracowania będą spójne z założeniami osi
strategicznej Gospodarka Przestrzenna i Środowisko ujętymi w Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej Metropolia Poznań 2020:
Cel 1.4. Rozwój usług metropolitalnych dla potrzeb obecnych i nowych mieszkańców oraz osób
odwiedzających Metropolię.
Cel 1.5. Tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, pracy i wypoczynku.
Cel 2.1. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiąganie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych.
Cel 2.3. Poprawę wewnętrznej spójności sieci transportowej Metropolii, z preferencją dla
rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc zamieszkania,
pracy, usług i wypoczynku.
Dało to podstawy do sformułowania głównych celów kierunkowych, do których zaliczono:
1. Podnoszenie jakości walorów turystycznych, zarówno sferze przyrodniczej jak i kulturowej.
2. Zmniejszanie dysproporcji w dostępności do walorów i usług turystycznych.
3. Zapewnienie komplementarności dób i usług turystycznych.
4. Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych (np. turystyki biznesowej, kulturowej,
kwalifikowanej, miejskiej).
5. Efektywną współpracę organów, instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za turystykę.
6. Budowanie nowoczesnego systemu informacji turystycznej.
7. Minimalizowanie oraz zapobieganie konfliktom związanym z rozwojem funkcji turystycznych.
8. Lepsze rozpoznanie preferencji i potrzeb społecznych w zakresie turystyki i wypoczynku.
9. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań wspierających turystykę (por. Bródka,
Zmyślony, 2012).
Odpowiedzią na przyjęte założenia koncepcyjne i metodyczne stał się program metropolitalnej
oferty turystycznej realizujący tematyczne podejście do planowania rozwoju turystyki i rekreacji.
Proponowane kierunki działań zostały szczegółowo opisane w opracowaniu Turystyka w aglomeracji
poznańskiej pod redakcją Bródki i Zmyślonego (2012). W przypadku Metropolii Poznań należy mówić
o dwóch głównych osiach programowych. Pierwsza z nich skoncentrowana jest na sferze
organizacyjnej i obejmie dwie kategorie działań szczegółowych związanych z tworzeniem
zintegrowanego systemu monitoringu i oceny rozwoju funkcji turystycznej oraz kompleksowym
systemem informacji i promocji turystycznej. Druga oś programowa dotyczy form aktywności
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turystycznej i polega na budowaniu oferty sieciowych produktów turystycznych, z uwzględnieniem
szczególnej roli turystyki biznesowej, kulturowej oraz aktywnej (Zmyślony, 2012).
Główną ideą pierwszej osi programowej jest uruchomienie spójnego systemu pozyskiwania
oraz publikowania informacji dotyczących turystyki. Dodatkowym postulatem jest poszerzenie
zakresu gromadzonych informacji z założeniem ich interaktywności, powszechności, wiarygodności,
użyteczności i aktualności. Zdaniem Zmyślonego (2012) system taki powinien składać się z trzech
komponentów: zintegrowanej bazy danych, modułu badań marketingowych oraz modułu analiz
rynkowych. Instrumentem skutecznej realizacji mają być centra i punkty informacji turystycznej. Do
kompetencji tych instytucji powinno należeć monitorowanie stanu podaży turystycznej i włączanie
do niego kolejnych podmiotów, realizowanie okresowych badań rynkowych oraz przygotowanie
danych i informacji do tworzenia ekspertyz i raportów statystycznych. Dodatkowym postulatem jest
zoptymalizowanie funkcjonowania informacji i promocji turystycznej na bazie trzech
komplementarnych względem siebie elementów: aglomeracyjnej sieci punktów informacji
turystycznej, interaktywnego metropolitalnego portalu turystycznego oraz systemu turystycznej
identyfikacji przestrzeni.
Druga oś programowa zakłada tematyczne podejście do budowania struktury zintegrowanych
produktów turystycznych utożsamianych z rodzajami i formami turystyki, które poprawią
konkurencyjność Metropolii Poznań na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym.
Przyjęto, że kluczową rolę w tym zakresie będzie odgrywać turystyka biznesowa oraz kulturowa.
Uzupełnieniem oferty stanie się turystyka aktywna oraz szeroko rozumiana rekreacja, skierowane
w większym stopniu na potrzeby mieszkańców (por. Mazurczak, Zmyślony, 2012). Uznanie
priorytetowego charakter turystyki biznesowej, kulturowej oraz aktywnej dla wzrostu potencjału
metropolii uzasadniało poszerzoną diagnozę uwarunkowań ich rozwoju przeprowadzoną wcześniej
(por. tab. 26. i 27., ryc. 20. i 21.).
Kształtowanie turystyki biznesowej, kulturowej oraz wypoczynkowej w skali Poznania i gmin
podmiejskich obejmować będzie trzy podstawowe obszary aktywności: marketingową,
organizacyjną oraz inwestycyjną. Celem działań marketingowych jest utrwalanie wizerunku
metropolii jako nowoczesnego ośrodka o silnych tradycjach i historii, atrakcyjnego kulturowo oraz
ważnego centrum spotkań i wydarzeń biznesowych o dobrze rozwiniętej infrastrukturze.
W wymiarze organizacyjnym ważnym zadaniem jest powstanie podmiotów zrzeszających
dostawców usług i infrastruktury turystycznej, a przez to łączenie specjalistycznych ofert turystyki
biznesowej, kulturowej, aktywnej oraz rekreacyjnej w pakiety produktowe. Z kolei sfera
inwestycyjna koncentrować się będzie na działaniach służących modernizacji i rozbudowie
infrastruktury usługowej oraz powstawaniu obiektów wielofunkcyjnych szczególnie w strefie
podmiejskiej, gdzie możliwe staje się integrowanie turystyki aktywnej z kulturową i biznesową.
Należy zauważyć, że znaczna część wymienionych zadań została uwzględniona w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania (2014).
Drugim wariantem planowania zintegrowanego rozwoju turystyki i rekreacji w Metropolii
Poznań jest ujęcie terytorialne. Bazuje ono na koncepcji obszarowego produktu turystycznego,
zakładającej organizację funkcji turystycznej w ramach trzech typów jednostek: powierzchniowych
(obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe), punktowych (miejscowości turystyczne)
i liniowych (system tras i szlaków turystycznych umożliwiający dostęp do obszarów i miejscowości
oraz tworzy system powiązań między nimi) (Bródka 2012).
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Przygotowana koncepcja przestrzenno-programowo polegała na wyznaczeniu w granicach
Metropolii Poznań dziesięciu obszarów o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji
turystycznych. W przypadku siedmiu z nich dodatkowo zidentyfikowano czternaście mniejszych
jednostek (kompleksów turystyczno-wypoczynkowych) (mapa 24.). Dla każdej z jednostek
opracowano ofertę turystyczną skonstruowaną na bazie czterech kategorii produktów ujętych
w dwa pakiety ofertowe: pakiet produktów wiodących, do którego zaliczono produkty wizerunkowe
i podstawowe oraz pakiet produktów wspierających, składający się z produktów niszowych
i potencjalnych. Pakiety produktowe objęły łącznie dziesięć różnych rodzajów i form turystyki.
Zaproponowane rozwiązania skonfrontowano z potencjałem poszczególnych gmin oraz z zapisami
lokalnych dokumentów strategicznych. Takie podejście posłużyło wskazaniu podobieństw i różnic
w spojrzeniu na perspektywy rozwoju turystyki w skali Metropolii oraz na ich zintegrowany
charakter. Szczegółowej analizie poddano również miejscowości, dla których zdefiniowano
preferowane kierunki działalności turystycznej, a na tej podstawie zaproponowaną rangę
poszczególnych miejscowości w systemie turystycznym metropolii (tab. 29.).
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja

Tab. 28. Walory i zagospodarowanie obszarów turystyczno-rekreacyjnych w Metropolii Poznań
Walory turystyczne obszarów i kompleksów
Dominujący typ walorów
Nazwa obszaru lub Położenie w graturystycznych:
Wysoka
kompleksu turynicach jednostek
Ochrona waranga
styczno-wypoczynadministracyjlorów turywalorów
tukowego
nych (gmina)
stycznych
przyrodnicze kulturowe
rystycznych

Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów
Atrakcyjność
walorów turystycznych
w odbiorze
społecznym

Obszary
i kompleksy
o wysokim
poziomie
zagospodarowania turystycznego
8
(+)
częściowo

1
2
A. Obszar Doliny Oborniki, MuroWarty:
wana
Goślina,
Czerwonak, Suchy Las, Poznań,
Luboń, Puszczykowo, Mosina,
Śrem

3
(+)

4
(+)

5
(+)
częściowo

6
(+)
częściowo

7
(+)
częściowo

A.1. Rogalinska Do- Mosina, Śrem
lina Warty (Rogaliński Park Krajobrazowy)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
częściowo

(-)

A.2. Puszczykowska Luboń, PuszczyDolina Warty (Wiel- kowo
kopolski Park Narodowy)
A.3. Poznańska Do- Poznań
lina Warty (miasto
Poznań)

(+)

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+)

(+)

(+)
częściowo

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

A.4. Dolina Warty Czerwonak, MuBiedrusko - Puszcza rowana Goślina,
Zielonka
Suchy Las

(+)

(+)
częściowo

(-)

(+)

A.5. Obornicka Do- Oborniki
lina Warty (Puszcza
Notecka)

(+)

(-)

(-)

(+)

Miejscowości o funkcjach:

wypoczynkowych

krajoznawczych

9
Gmina Czerwonak: Bolechowo, Koziegłowy,
Owińska; Gmina Mosina: Rogalinek, Rogalin,
Radzewice, Światniki,
Mosina; Gmina Śrem:
Śrem;
Zbrudzewo,
gminy miejskie: Luboń,
Poznań, Puszczykowo;
Gmina Oborniki: Bąblinek, Niemieczkowo

10
Gmina
Czerwonak:
Owińska; Gmina Suchy
Las: Biedrusko; Gmina
Mosina: Rogalin, Rogalinek, Mosina; Gmina Oborniki: Oborniki, Łukowo; Gmina Śrem:
Śrem, Psarskie; gminy
miejskie: Poznań, Luboń, Puszczykowo

usługowych

komunikacyjnych - decydujące o rozrządzie ruchu
turystycznego
12
Gmina Czerwonak: Bolechowo, Czerwonak, Koziegłowy, Owinska; Gmina
Suchy Las: Biedrusko;
Gmina Mosina: Mosina,
Światniki; Gmina Oborniki: Oborniki; Gmina
Śrem: Śrem; gminy miejskie: Luboń, Poznań, Puszczykowo

Luboń, Puszczykowo

11
Gmina Oborniki: Oborniki,
Stobnica; Gmina Czerwonak:
Bolechowo, Czerwonak, Koziegłowy, Owińska, Promnice; Gmina Murowana Goślina: Mściszewo; Gmina Suchy Las: Biedrusko; Gmina
Mosina: Rogalinek, Rogalin,
Radzewice, Mosina, Świątnik, Korzonkowo, Krajkowo,
Sowiniec, Wióreki; Gmina
Śrem: Śrem, Kawcze, Kotowo, Psarskie, Zbrudzewo;
gminy miejskie: Poznań,
Luboń, Puszczykowo
Gmina Mosina: Rogalin, Gmina Mosina: Rogalinek,
Mosina; Rogalin, Radzewice, Mosina,
Rogalinek,
Gmina Śrem: Śrem, Świątniki, Korzonkowo, KrajPsarskie;
kowo, Sowiniec, Wiórek;
Gmina Śrem: Śrem, Kawcze,
Kotowo, Psarskie, Zbrudzewo;
Luboń, Puszczykowo
Luboń, Puszczykowo

(+)

Poznań

Poznań

(+)

(-)

(+)
częściowo

(-)

do aktywizacji funkcji
turystycznych

Dostępność komunikacyjna obszarów i kompleksów

13
Gmina Czerwonak: Bolechowo,
Bolechówko,
Promnice; Gmina Murowana Goślina: Mściszewo,
Gmina Mosina: Korzonkowo, Krajkowo, Sowiniec, Wiórek; Gmina
Śrem: Kawcze, Kotowo,
Psarskie,
Zbrudzewo;
Gmina Oborniki: Bąblinek,
Kiszewo, Łukowo, Niemieczkowo, Stobnica, Słonawy

14
Szlak wodny rangi regionalnej - Wielka Pętla Wielkopolski
jako element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, Regionalny szlak rowerowy - Nadwarciański Szlak Rowerowy
w Wielkopolskim Systemie Szlaków Rowerowych

Gmina Mosina: Mosina, Gmina Mosina: KorzonŚwiątniki; Gmina Śrem: kowo, Krajkowo, SowiŚrem;
niec, Wiórek; Gmina
Śrem: Kawcze, Kotowo,
Psarskie, Zbrudzewo;

System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [430, 431], linie
kolejowe [271] Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne: Rogalinek, Sowiniec - Wielkopolska Droga św. Jakuba
Rogalin, Rogalinek, Mosina - Szlak Napoleona; EuroVelo 9 –
europejska sieć szlaków rowerowych

Luboń, Puszczykowo

_

Poznań

_

Gmina Czerwonak: Bo- Gmina
Czerwonak: Gmina Czerwonak: Bolelechowo, Bolechówko, Owińska; Gmina Suchy chowo, Czerwonak, KozieKoziegłowy, Owińska
Las: Biedrusko
głowy, Owińska, Promnice;
Gmina Murowana Goślina:
Mściszewo; Gmina Suchy
Las: Biedrusko

Gmina Czerwonak: Bolechowo, Czerwonak, Koziegłowy, Owinska; Gmina
Suchy Las: Biedrusko

Gmina Czerwonak: Bolechowo,
Bolechówko,
Promnice; Gmina Murowana Goślina: Mściszewo

Bąblinek,
kowo

Oborniki, Kiszewo

Bąblinek, Kiszewo, Niemieczkowo, Stobnica

System dróg: kołowych - fragment drogi międzynarodowej
E30 Autostrada A2, drogi wojewódzkie [430]; linie kolejowe
[271]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne: EuroVelo 9 – europejska sieć szlaków rowerowych
Węzeł komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej: fragment drogi międzynarodowej E30 Autostrada A2, drogi krajowe [5, 11, 92], wojewódzkie [184, 196, 307, 430]; linie kolejowe [271, 272, 351, 352. 353, 354, 356]; lotnisko PoznańŁawica; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regionalne: Poznań - Szlak Romański w Polsce
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu; Wielkopolska Droga
św. Jakuba; Poznań - Szlak Napoleona; Poznański Węzeł Rowerowy – centralny węzeł Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych; Transwielkopolska Trasa Rowerowa - należy do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych;
Ziemiański Szlak Rowerowy; EuroVelo 9, EuroVelo 2 –
europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi wojewódzkie [187, 196], linie kolejowe [356]; Szlaki turystyczne
miedzynarodowe i regionalne: Owińska - Szlak Cysterski w
ramach Europejskich Dróg Kulturowych, Owińska - Wielkopolska Droga św. Jakuba; Biedrusko - Szlak NapoLeona;
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-2, R-3]; Szlak kajakowy Puszcza Zielonka
System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi wojewódzkie [178, 187], linie kolejowe [354]; Szlaki turystyczne
ponadregionalne: znakowany szlak konny "Wilczy Szlak"
Lubuska droga św. Jakuba

Gmina Mosina: Rogalinek, Rogalin, Radzewice, Świątniki, Mosina;
Gmina Śrem: Zbrudzewo, Śrem;

Niemiecz- Oborniki, Łukowo

Poznań

Oborniki, Stobnica
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Walory turystyczne obszarów i kompleksów
Dominujący typ walorów
Nazwa obszaru lub Położenie w graturystycznych:
Wysoka
kompleksu turynicach jednostek
Ochrona waranga
styczno-wypoczynadministracyjlorów turywalorów tukowego
nych (gmina)
stycznych
przyrodnicze kulturowe
rystycznych

Atrakcyjność
walorów turystycznych
w odbiorze
społecznym

Miejscowości o funkcjach:

wypoczynkowych

krajoznawczych

usługowych

komunikacyjnych - decydujące o rozrządzie ruchu
turystycznego

do aktywizacji funkcji
turystycznych

1
2
B. Obszar Parku Czerwonak, MuKrajobrazowego
rowana Goślina,
Puszcza Zielonka:
Pobiedziska,
Skoki

3
(+)

4
(+)

5
(+)

6
(+)

7
(+)

B.1. Kompleks je- Pobiedziska
zior Stęszewskiego i
Wrończyńskiego
C. Obszar dolin rzek Poznań, PobieGłównej i Cybiny:
dziska, Swarzędz

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+) częściowo

(+) częściowo

(+) częściowo

(+) częściowo

C.1. Kompleks je- Poznań,
ziora Maltańskiego rzędz

Swa-

(+)

(+) częściowo

(-)

(-)

(+)

(+)

miasta: Poznań, Swa- miasta: Poznań, Swa- miasta: Poznań, Swarzędz
rzędz
rzędz

C.2. Kompleks je- Swarzędz, Pobieziora Kowalskiego
dziska

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Gmina Pobiedziska: Bisku- Gmina Pobiedziska: Jerzy- Gmina Pobiedziska: Kopice, Bugaj, Jerzykowo
kowo
walskie

C.3.
Kompleks Pobiedziska
Parku Krajobrazowego Promno

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

Gmina Pobiedziska: Bar- _
cinek, Biskupice, Bugaj,
Jerzykowo, Kowalskie
Promno, Nowa Górka
_

D. Obszar dolin rzek Poznań, Tarnowo
Samicy i Bogdanki
Podgórne,
Rokietnica, Szamotuły, Oborniki

(+)

(-)

(-)

(+) częściowo

(+) częściowo

(+) częściowo

Gmina Rokietnica: Cerekwica; miasto Poznań:
Poznań-Kiekrz, Strzeszyn

Gmina Oborniki: Objezierze;
Gmina Rokietnica: Sobota;
miasto Poznań: Poznań-Kiekrz, Strzeszynek

D.1.Kompleks jezior Poznań
Kierskiego i Strzeszyńskiego

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

Gmina Oborniki: Objezierze; Gmina Rokietnica:
Sobota;
miasto Poznań: PoznańKiekrz
miasto Poznań: Poznań- miasto Poznań: PoznańKiekrz, Strzeszyn
Kiekrz

miasto Poznań: PoznańKiekrz; Gmina Rokietnica:
Bytkowo, Sobota; Gmina
Tarnowo Podgórne: Baranowo
miasto Poznań: Poznań-Kie- Poznań-Kiekrz
krz, Strzeszyn

Gmina Oborniki: Objezierze; Gmina Szamotuły:
Przecławek; Gmina Rokietnica: Bytkowo, Cerekwica, Sobota
_

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Gmina Szamotuły: Prze- _
cławek; Gmina Rokietnica: Cerekwica

Gmina Szamotuły: Przecła- _
wek; Gmina Rokietnica: Cerekwica

Gmina Szamotuły: Przecławek;
Gmina Rokietnica: Cerekwica

D.2. Kompleks je- Szamotuły,
ziora Pamiątkow- kietnica
skiego
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Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów
Obszary
i kompleksy
o wysokim
poziomie
zagospodarowania turystycznego
8
(+)
częściowo

Ro-

9
10
11
12
Gmina Czerwonak: Dę- Gmina Czerwonak: Ki- Gmina Czerwonak: Kicin, Dę- Gmina Murowana Gobogóra, Kicin; Gmina cin
bogóra; Gmina Murowana ślina: Kamińsko; Gnima
Pobiedziska:
StęszeGoślina: Kamińsko, Pławno, Skoki: Sława Wielkopolska
wice, Tuczno; Gmina
Zielonka; Gmina PobiedziMurowana Goślina: Kaska: Pruszewiec, Tuczno
mińsko, Łoskoń Stary,
Pławno, Wojnówko, Zielonka

13
Gmina Murowana Goślina:
Łoskoń
Stary,
Pławno, Zielonka; Gmina
Pobiedziska: Stęszewice,
Pruszewiec (na granicy
PK), Tuczno

Jerzyn, Stęszewko, Złot- _
niczki

Stęszewko, Złotniczki, Złot- Stęszewko
niki

Złotniczki, Złotniki

Gmina Swarzędz: Grusz- miasto
Poznań;
czyn
Gmina Pobiedziska: Pobiedziska; Gmina Swarzędz: Swarzędz, Uzarzewo, Wierzenica

miasto Poznań; Gmina Pobiedziska:
Pobiedziska;
Gmina Swarzędz: Swarzędz,
Bogucin, Gruszczyn, Kobylnica

Promno, Kociałkowa Górka

KONCEPCJA
KONCEPCJA KIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGO METROPOLII
METROPOLII POZNAŃ
POZNAŃ

miasto
Poznań; Gmina Swarzędz:
Gmina Swarzędz: Bogucin, rzewo, Wierzenica
Swarzędz;
Gmina
Pobiedziska: Pobiedziska

miasta: Poznań, Swarzędz

_

Uza-

_

Kociałkowa Górka, Nowa
Górka

Dostępność komunikacyjna obszarów i kompleksów

14
System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [187, 196], linie
kolejowe [356]; Szlaki turystyczne - ponadregionalny i regionalne: Kicin, Długa Goślina, Węglewo, Skoki, Jabłkowo,
Reczkowo, Rejowiec - Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka; Głęboczek, Boduszewo, Murowana Goślina, Szlachęcin, Bolechowo, Owińska, Dziewicza Góra, Kicin - Wielkopolska Droga św. Jakuba; Bolechowo, Owińska,
Czerwonak, Kicin - Szlak Napoleona; znakowany szlak konny
"Wilczy Szlak"; Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]
Szlak kajakowy Puszcza Zielonka
System dróg: kołowych - droga krajowa [5], linie kolejowe
[353]; Szlak turystyczny ponadregionalny: znakowany szlak
konny "Wilczy Szlak"
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regionalne: Wierzenica, Uzarzewo - Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka; Wierzenica, Kobylnica, Gruszczyn - Wielkopolska Droga św. Jakuba; Wierzonka, Kobylnica, Swarzędz - Szlak NapoLeona; Piastowski Trakt Rowerowy Szlak Piastowski – trasa turystyczna w Polsce, certyfikat POT za najlepszy produkt turystyczny (2012)
EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regionalne: Poznań - Szlak Romański w Polsce; Trakt KrólewskoCesarski w Poznaniu; Wielkopolska Droga św. Jakuba;
Poznański Węzeł Rowerowy – centralny węzeł Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych; Transwielkopolska
Trasa Rowerowa - należy do Wielkopolskiego Systemu
Szlaków Rowerowych; EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska
sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe: EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], linie kolejowe
[2]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne:
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]; Szlak kajakowy Puszcza Zielonka; EuroVelo 9, EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga wojewódzka [184]; linie kolejowe [351]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe, krajowe i regionalne: Pierścień Rowerowy
dookoła Poznania [R-1, R-2]; EuroVelo 2 – europejska sieć
szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga wojewódzka [184]; linie kolejowe [351]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne: Transwielkopolska Trasa Rowerowa [odcinek północny R-1], EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga wojewódzka [184]; linie kolejowe [351]; Szlaki turystyczne miedzynarodowe i regionalne: Pierścien Rowerowy dookoła
Poznania, Transwielkopolska Trasa Rowerowa [odcinek północny R-1], EuroVelo 2 – europejska sieć szlaków rowerowych

5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja
Walory turystyczne obszarów i kompleksów
Dominujący typ walorów
Nazwa obszaru lub Położenie w graturystycznych:
Wysoka
kompleksu turynicach jednostek
Ochrona waranga
styczno-wypoczynadministracyjlorów turywalorów tukowego
nych (gmina)
stycznych
przyrodnicze kulturowe
rystycznych
1
2
E. Obszar jeziora Tarnowo
Lusowskiego
górne

Zagospodarowanie turystyczne obszarów i kompleksów
Atrakcyjność
walorów turystycznych
w odbiorze
społecznym

Obszary
i kompleksy
o wysokim
poziomie
zagospodarowania turystycznego
8
(-)

3
(+)

4
(-)

5
(-)

6
(-)

7
(-)

F. Obszar jeziora Buk, Dopiewo,
Niepruszewskiego i Stęszew
Strykowskiego

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+) częściowo

G. Obszar Wielko- Komorniki, Mopolskiego Parku Na- sina, Stęszew
rodowego

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+) częściowo

G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i
Łódzko-Dymaczewskiego
H. Obszar doliny
rzeki Głuszynki i Kopli
H.1. Kompleks jezior Kórnickiego i
Bnińskiego

Mosina, Stęszew

(+)

(-)

(+) częściowo

(+)

(-)

(+)

Kórnik, Mosina,
Poznań

(+)

(+)

(+) częściowo

(-)

(+) częściowo

(+) częściowo

Kórnik

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

I. Obszar Puszczy Oborniki
Noteckiej

(+)

(+) częściowo

(+) częściowo

(+)

(+)

nie

J. Obszar
Skoków

okolic Skoki

(+)

(+) częściowo

(-)

(-)

(-)

(-)

J.1. Kompleks jezior Skoki
Skockiego, Maciejak i Włókna

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Pod-

Miejscowości o funkcjach:

wypoczynkowych

9
Lusówko, Lusowo

krajoznawczych

10
Lusowo

usługowych

11
Lusowo, Sierosław

komunikacyjnych - decydujące o rozrządzie ruchu
turystycznego
12
Lusowo

do aktywizacji funkcji
turystycznych

Dostępność komunikacyjna obszarów i kompleksów

13

14
System dróg: kołowych - droga krajowa [92], droga wojewódzka [307]; Szlak turystyczny rangi regionalnej:
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-1, R-7]
Gmina Dopiewo: Zbo- System dróg: kołowych -G9 drogi wojewódzkie [306, 307],
rowo;
Gmina
Stę- linie kolejowe [2]; Szlaki turystyczne rangi regionalnej:
szew:Sapkowice, Rybo- Buk - Szlak Napoleona; Pierścień Rowerowy dookoła Poznajedzko, Tomice, Tomiczki nia [R-7]
_

Gmina Buk: Niepruszewo; Gmina Dopiewo:
Lisówki, Więckowice,
Zborowo;
Gmina Stęszew: Rybojedzko,
Sapkowice,
Skrzynki, Słupia, Strykowo, Tomiczki
Gmina Mosina: Dymaczewo,
Dymaczewo
Nowe

Gmina Buk: Niepruszewo; Gmina Stęszew:
Skrzynki, Strykowo, Tomice

Gmina Buk: Niepruszewo; Gmina Buk: Niepruszewo
Gmina Dopiewo: Lisówki,
Zborowo; Gmina Stęszew:
Sapkowice, Skrzynki, Strykowo, Rybojedzko, Tomice,
Tomiczki

Gmina Mosina: Dymaczewo,
Dymaczewo
Nowe; Gmina Stęszew:
Stęszew
Gmina Kórnik: Kórnik,
Błażejewko, Skrzynki

Gmina Stęszew: Stę- Gmina Stęszew: Stęszew; Gmina Stęszew: Stęszew; Gmina Stęszew: Łódź
szew, Łódź
Gmina Mosina: Dymaczewo, Gmina Mosina: DymaDymaczewo Nowe
czewo Nowe

Gmina Stęszew: Łódź; Gmina Mosina: Dymaczewo, Gmina Komorniki: Szre- Gmina Komorniki: SzreGmina Komorniki: Szre- Dymaczewo Nowe; Gmina niawa:
Gmina niawa; Gmina Stęszew:
niawa
Stęszew: Trzebaw
Mosina:
Dymaczewo Trzebaw
Nowe

Gmina Kórnik: Kórnik, Gmina Kórnik: Kórnik, Błaże- Gmina Kórnik:
Bnin
jewko, Skrzynki
Bnin, Borówiec

System dróg: kołowych - droga krajowa [5], drogi wojewódzkie [430, 431], linie kolejowe [271, 357]; Szlak turystyczny rangi międzynarodowej i regionalnej: Stęszew, Konarzewo, Szreniawa, Komorniki - Szlak Napoleona
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-6]; Ziemiański
Szlak Rowerowy; EuroVelo 9 - europejska sieć szlaków rowerowych
System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi wojewódzkie [431, 434], Szlak turystyczny rangi regionalnej:
Mosina, Łódź - Szlak Napoleona

Kórnik, Gmina Kórnik: Bnin, Boró- System dróg: kołowych lokalnych; Szlak turystyczny rangi
wiec
regionalnej: Głuszyna - Wielkopolska Droga św. Jakuba
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-5]
Gmina Kórnik: Kórnik, Gmina Kórnik: Kórnik
Gmina Kórnik: Kórnik, Błaże- Gmina Kórnik: Kórnik, Bo- Gmina Kórnik: Bnin, Boró- System dróg: kołowych - droga krajowa [5], drogi wojeBłażejewko, Skrzynki
jewko, Borówiec
rówiec
wiec
wódzkie [430, 431], linie kolejowe [271, 357];
Szlak turystyczny rangi regionalnej: Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-5]
Bębnikąt, Kowanówko, Kowanówko
Dąbrówka Leśna, Kowa- Oborniki
Bębnikąt, Dąbrówka Le- System dróg: kołowych - droga krajowa [11], drogi wojeSłonawy
nówko, Słonawy
śna, Kowanówko Słonawy wódzkie [178, 187], linie kolejowe [354]; Szlak turystyczny
ponadregionalny: znakowany szlak konny "Wilczy Szlak"
Skoki
Antoniewo, Skoki, Rejo- Skoki, Rościnno
Skoki
Antoniewo, Rejowiec, Ro- System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [196, 197], linie
wiec
ścinno
kolejowe [356]; Szlaki turystyczne - ponadregionalny i regionalne: Skoki, Jabłkowo, Reczkowo, Rejowiec - Szlak kościołów
drewnianych
wokół
Puszczy
Zielonka;
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]
Potrzanowo
_
Potrzanowo
Sława Wielkopolska
Sława Wielkopolska
System dróg: kołowych - drogi wojewódzkie [196, 197], linie
kolejowe [356]]; Szlaki turystyczne - ponadregionalny i regionalne: Pierścień Rowerowy dookoła Poznania [R-3]
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Tab. 29. Proponowane kierunki rozwoju obszarów turystyczno-rekreacyjnych w Metropolii Poznań
Nazwa obszaru lub
kompleksu turystycznowypoczynkowego

Położenie w
granicach
jednostek
administracyjn
ych (gmina)

1

2

wizerunkowe
(markowe) [M]

podstawowe [P]

niszowe [N]

wiodące

potencjalne [Pt]

wizerunkowe (markowe) [M]

wspierające

Podstawowe [P]

niszowe [N]

potencjalne
[Pt]

4

5

6

7

8

9

10

11

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka wodna

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka kulturowa
krajoznawcza

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka wodna

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

A.2. Puszczykowska Luboń,
Dolina Warty (Wiel- Puszczykowo
kopolski Park Narodowy)
A.3. Poznańska Dolina Poznań
Warty (miasto Poznań)

turystyka kulturowa
krajoznawcza i
festiwalowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

(+)

(+)

(+)

(+)
częściowo

(+)

turystyka miejska
kulturowa i
biznesowa

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

A.4. Dolina Warty Bie- Czerwonak,
drusko - Puszcza Zie- Murowana
lonka
Goślina, Suchy
Las
A.5. Obornicka Dolina Oborniki
Warty (Puszcza Notecka)
B. Obszar Parku Kra- Czerwonak,
jobrazowego Puszcza Murowana
Zielonka:
Goślina,
Pobiedziska,
Skoki
B.1. Kompleks jezior Pobiedziska
Stęszewskiego
i
Wrończyńskiego

turystyka wypoczynkowa

turytyka kulturowa
[wydarzenia
cykliczne i
okazjonalne] i turystyka rozrywkowa
turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka wodna turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka wodna, turystyka wypoturystyka sporczynkowo-rekretowa
acyjna

turystyka wodna

turystyka kulturowa
krajoznawcza

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka wodna

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka przyrodnicza i edukacyjna
turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka kulturowa festiwalowa

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka kulturowa krajoznawcza

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

C. Obszar dolin rzek Poznań,
Głównej i Cybiny:
Pobiedziska,
Swarzędz
C.1. Kompleks jeziora Poznań,
Maltańskiego
Swarzędz

turystyka kulturowa
krajoznawcza

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka wypoczynkowa

(+)

(+)

(+)

(+)

(+) częściowo

turytyka kulturowa
/festiwalowa
[wydarzenia cykliczne
i okazjonalne]
turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka sportowa

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka kulturowa festiwalowa
turystyka biznesowa

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka kulturowa krajoznawcza

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka przyrodnicza (poznawczoedukacyjna)
turystyka wypoczynkowa

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna kwalifikowana
turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka kulturowa krajoznawcza
turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+) częściowo

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka kulturowa krajoznawcza

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

D.2. Kompleks jeziora Szamotuły, Ro- turystyka wypoPamiątkowskiego
kietnica
czynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka kulturowa krajoznawcza

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+) częściowo

E. Obszar jeziora Lu- Tarnowo Pod- turystyka wyposowskiego
górne
czynkowa

turystyka kulturowa krajoznawcza

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
G.1. Kompleks jezior
Witobelskiego
i
Łódzko-Dymaczewskiego
H. Obszar doliny rzeki
Głuszynki i Kopli

Buk, Dopiewo, turystyka wypoStęszew
czynkowa

turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka biznesowa

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+)

(+)
częściowo

(+) częściowo

Komorniki,
Mosina,
Stęszew
Mosina,
Stęszew

turystyka przyrodnicza (poznawczoedukacyjna)
turystyka wypoczynkowa

turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka aktywna kwalifikowana
turystyka aktywna kwalifikowana
turystyka aktywna kwalifikowana
turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka biznesowa

(+)

(+)

(+)

(+)
częściowo

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
częściowo

(+)

Kórnik,
Mosina,
Poznań

turystyka kulturowa
krajoznawcza

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka kulturowa festiwalowa
turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka wypoczynkowa

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(+)
częściowo

(-)

(+) częściowo

turystyka wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

C.3. Kompleks Parku Pobiedziska
Krajobrazowego
Promno
D. Obszar dolin rzek Poznań,
Samicy i Bogdanki
Tarnowo
Podgórne,
Rokietnica,
Szamotuły,
Oborniki
D.1.Kompleks jezior Poznań
Kierskiego i Strzeszyńskiego

H.1. Kompleks jezior Kórnik
Kórnickiego i Bnińskiego

3

wspierające

turystyka kulturowa
krajoznawcza

C.2. Kompleks jeziora Swarzędz,
Kowalskiego
Pobiedziska

5

wiodące

Działania na
rzecz
integrowania
rozwoju produktów turystycznych

Doliny Oborniki,
Murowana
Goślina,
Czerwonak,
Suchy
Las,
Poznań, Luboń,
Puszczykowo,
Mosina, Śrem
A.1. Rogalinska Do- Mosina, Śrem
lina Warty (Rogaliński
Park Krajobrazowy)

A. Obszar
Warty:
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Odwołania do kategorii produktów turystycznych w
dokumentach strategicznych (wojewódzkich i gminnych):

Proponowane produkty turystyczne:

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja

Nazwa obszaru lub
kompleksu turystycznowypoczynkowego

1

Odwołania do kategorii produktów turystycznych w
dokumentach strategicznych (wojewódzkich i gminnych):

Proponowane produkty turystyczne:

Położenie w
granicach
jednostek
administracyjn
ych (gmina)

wiodące
wizerunkowe
(markowe) [M]

2

wspierające

podstawowe [P]

3

niszowe [N]

wiodące

potencjalne [Pt]

wizerunkowe (markowe) [M]

wspierające

Podstawowe [P]

niszowe [N]

potencjalne
[Pt]

Działania na
rzecz
integrowania
rozwoju produktów turystycznych

4

5

6

7

8

9

10

11

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka kulturowa krajoznawcza

turystyka aktywna kwalifikowana

(+)

(+)

(+)

(+)

(+) częściowo

turystyka wypoczynkowa

turystyka kulturowa krajoznawcza, turystka festiwalowa
turystyka aktywna
kwalifikowana

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

turystyka
wypoczynkowa

turystyka aktywna
kwalifikowana

turystyka
kulturowa
krajoznawcza

turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna)
turystyka
przyrodnicza
(poznawczoedukacyjna)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

I. Obszar Puszczy No- Oborniki
teckiej

turystyka wypoczynkowa

J. Obszar okolic Sko- Skoki
ków

J.1. Kompleks jezior Skoki
Skockiego, Maciejak i
Włókna

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 30. Miejscowości turystyczne Metropolii Poznań według preferowanych kierunków rozwoju

Szewce
Czerwonak

Dopiewo

Wl

A4

Bolechowo

A4

Bolechówko

A4

Wa

Dębogóra

B

Wa

Kicin

B

Wap

Koziegłowy

A4

Owińska

A4

Promnice

A4

Lisówki

Turystyka edukacyjna [E]
Ek

Ek
KR

KR

Em

Komorniki

F

Wsl

Więckowice

F

Wl

Zborowo

F

Wl

Tulce

Wa

KR

Komorniki
Plewiska
Szreniawa

Wp
G

KR

Rosnówko
Wiry
Kostrzyn Wlkp.

Wp

Siedlec

Ow

Aj

Ueoi

Ajsyw

Uhti

KO

Ou

Ak

Ur

KO

Mp

Ajy

Uki

Mp

Aj

Uhkeoi

Ow

Ajy

Ukoi

Ow

Afw

Uhoti

KO

Ou

Ajw

Uhekvoti

KO

Of

At

Ur

Af

Ur

KR

Wol

Błażejewko

H/H1

Wol

H

KR

Mp

Afy

Ow

Afk

Uhkoi

Ou

Ui

Ow

Aaw

Uor

Mp

Ak

Uhi

Ow

Afk

Uhbvkoti

Aky

Uhbkoi

Ou

Ur

Mp

Afw

Uhkoti

Mfi

KO

KO

Uh
Ekt

Ubekvoti

Aj

Ekmt

Afkswy

Aj

Mościenica
Wl
Ek

Of

Mp
KO

Ur

KR

Ek

Uhbekvoti

Ou

Mp

Ur
Mbfri

Mp

Mp
KO

Ui

Awy

KR

Ou

Aj

Ep

A2

KO

Of

Gądki

Luboń

Mp

Aj

Czmoniec

H

KO

Ekmt

H/H1

Skrzynki

Mp

Ukoi

Aj
H/H1

Ow

Ui

KR

Kórnik

miejscowości

Uhbekvoti

Trzek

Luboń

KO

KR

Iwno

Borówiec

Ur

turystyczna

Ekmt

Kostrzyn Wlkp.

Bnin

Afw

Proponowana ranga

Uervk

KR

Gułtowy

Kórnik

Ou

KR

Skórzewo

Kleszczewo

KO

KR

Dopiewo
Konarzewo

Uhoti

Ajs

Wp

Wp

Mfi

KR

Wa

Czerwonak

Funkcja komunikacyjna
[KO]

F

Funkcja usługowa [U]

Niepruszewo

Turystyka miejska
[M]

Buk

Turystyka aktywna [A]

Buk

Miejscowość

Turystyka krajoznawcza
[K]

Gmina

Położenie w
obszarze lub
kompleksie
turystycznym
[oznaczenie
lliterowe]

Turystyka wypoczynkowa
[W]

Preferowany kierunki rozwoju funkcji turystycznej

Of
Of

Ui

KO

Mp

Ur

KO

Mp

Uhbekoi

Mp

Aa

Uhekoti

Aw

Ur

Mp

Ak

Ur

Ow

Afks

Mbef

Uhebkoti

KO

KO

Ou

Of
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Mosina

Mosina

A1

Bolesławiec

KR

Wa

Afjkw
Ek

Meri

Ajk

Ueoi

Mp
Ow

Aw

Uhkotbi

Dymaczewo Nowe

G/G1

Wl

Awy

Uhkoti

As

Ur

Mp

Ay

Uhkoi

Mp

Aj

Uo

Mp

Aa

Uheroi

Ow

Ueoi

Of

Aw

Ur

Ow

Aw

Ur

Mp

Ut

Ow

G

KR

A1
Wa

Radzewice

A1

Wa

Rogalin

A1

Wa

KR

Rogalinek

A1

Ws

KR

Sowiniec

A1

Świątniki

A1

Wiórek

Em

A1

Boduszewo

Wa

Długa Goślina

Wa

KR

Em

Afjstw

Mefri

KR

Kąty

Uhbekvoti

Mp
KO

Of

Ui

Ow

Uoi

Mp

Uhoi

Ou

Kamińsko

B

Wl

Aw

Ut

Łoskoń Stary
Mściszewo

B

Wa

Aj
Aw

Uoi

Mp

Pławno

B

KO

Ow

Ur

Mp

Wo

Ui

Ow

Wl

Ui

Mp

Aj

Uekoi

Ou

Ag

Uhoi

Mp
Ow
Mp

A4

Okoniec

Raduszyn

Ekp

Wojnowo
Wojnówko

B

Wol

Ui

Zielonka

B

Ws

Ui
KR

Bąblinek

A5

Wa

Ui

Mp

Bębnikąt

I

Wa

Ui

Mp

Dąbrówka Leśna

I

As

Ur

Mp

Aj

Ueor

Kowanówko

I

Łukowo

Ek

Niemieczkowo

A5

Mp

KR

Mp

Wa

Ui

Mp

Wa

Ui

Mp

Ui

Mp

Ui

Mp

Wa

Uo

Ow

Wa

Uoki

Mp

Wa

Ur

Ow

Ue

Mp

KR
KR

Popówko
Stobnica

A5

Słonawy

A5

Sycyn
Wargowo
Pobiedziska
Barcinek

Aj

Wa

Aatw

Wa

Mp

Wa

Ui

Ow

KR

Em

Akswy

Wl
Aa

C2

Mp
Ui

Bednary
Biskupice

Ajk

Ekmt

C
C2

Mp

Ui

Ocieszyn

Popowo

KO

KR

Was

Objezierze

Pacholewo

KO

Ui

A5

Marszewiec

Meri

Ou

A5/I

A5

Afjkstwzy

Uhkoti

Oborniki

Kiszewko

Wa

Mberi

Uhekoti

KO

Mp

Ui

Ow

Uwi

Mp

Uhoi

Ow

Ui

Mp

Wl

Ui

Ow

Wl

Ui

Ow
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Objaśnienia: I. Preferowany kierunek rozwoju funkcji turystycznej: 1. W - Turystyka wypoczynkowa: o - ośrodki wypoczynkowe, p - pensjonaty, l - zabudowa letniskowa, a - agroturystyka, s - zaplecze pod
rozwój turystyki socjalnej; 2. KR - Turystyka krajoznawcza; 3. E - Turystyka edukacyjna: k - kształceniowa (zielone szkoły, kursy, szkolenia, nauka umiejętności tematycznych), p - przyrodnicza, s - szlaki
tematyczne, t - stacje, parki tematyczne, m - muzea i inne ekspozycje; 4. A - Turystyka aktywna: a - aeroturystyka, t - gry terenowe (paintball), g - golf, f - fitness, j - jeździectwo i usługi okołotematyczne, w wodna (kąpieliska, wyciągi do nart wodnych, przystanie i mariny, rejsy turystyczne), k - korty (zaplecze tenisowe i squasch), s - turystyka rekreacyjno-sportowa (parki wodne i pływalnie, tory łucznicze
i strzelnice, parki linowe, ścianki wspinaczkowe, scateparki, tory motorowe), y - wypożyczalnie sprzętu sportowego, z - aktywność zimowa (stoki narciarskie, lodowiska); 5. M - Turystyka miejska: b biznesowa, e - eventowa, f - festiwalowa (wydarzenia muzyczne i sportowe rangi krajowej i międzynarodowej), g - gastronomiczno-kulinarna, r - rozrywkowa, i - inne; 6. U - Funkcja usługowa: h - hotelowe,
k - konferencyjno-kongresowe, e -edukacyjne, o - okolicznościowe, r - rekreacyjno-sportowe, w - targowo-wystawiennicze, t - tranzytowe, v - eventowe, i – inne; KO - Funkcja komunikacyjna; II. Proponowana
ranga turystyczna miejscowości: 1. Ctr - Centrum turystyczne; 2. Of- Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna; 3. Ow - Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych (agroturystyka, zabudowa
letniskowa i wypoczynkowa); 4. Ou - Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych (turystyka biznesowa, konferencyjna, tranzytowa); 5. Mp - Potencjalna miejscowość o funkcjach turystycznych,
wskazana do aktywizacji

Źródło: Opracowanie własne.

W Metropolii Poznań za główną oś w układzie terenów o dużym znaczeniu turystycznym
i rekreacyjnym uznano obszar doliny Warty. Południkowy przebieg doliny stwarza szanse na jej
wykorzystanie jako głównego traktu turystycznego, obsługującego różnorodne formy aktywności
rekreacyjnej. Dodatkowym atutem jest integracja doliny Warty z Poznaniem jako centrum
turystycznym Metropolii oraz z dowiązanymi do niej od zachodu i od wschodu obszarami
turystyczno-wypoczynkowymi dolin rzek: Samicy i Bogdanki oraz Cybiny i Głównej. Wymienione
tereny charakteryzuje duże zróżnicowanie wewnętrzne walorów i zagospodarowania turystycznego,
odmienne uwarunkowania historyczno-kulturowe oraz związane z tym różne doświadczenia
w kreowaniu funkcji turystycznych. Podstawowym zadaniem jest więc wyrównanie występujących
dysproporcji, lepsze nawiązanie do tradycji oraz zróżnicowanie oferty z punktu widzenia potrzeb
społecznych oraz specyfiki warunków przyrodniczych i kulturowych. Zorganizowane miejsca
wypoczynku (plaże, pomosty, kąpieliska, przystanie wodne, wypożyczalnie sprzętu wodnego) oraz
położone w ich sąsiedztwie zaplecze noclegowe i gastronomiczne zdecydowały o wyodrębnieniu
funkcjonujących niezależnie obszarów i kompleksów turystyczno-wypoczynkowych jezior:
Niepruszewskiego i Strykowskiego, Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego, Kórnickiego
i Bnińskiego, Stęszewskiego i Wronczyńskiego, Lusowskiego i Kowalskiego oraz jezior okolic Skoków.
W ich pobliżu rozwinęło się wiele miejscowości wypoczynkowych. Przewaga prywatnej zabudowy
letniskowej, często zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie linii brzegowej staje się poważnym
ograniczeniem dla rozwijania ogólnodostępnych miejsc rekreacji. Są to jednocześnie obszary
z nieuregulowanym problemem gospodarki wodno-ściekowej, co rzutuje na stan ekologiczny jezior.
Unikatowy potencjał sportowy i wypoczynkowy posiadają kompleksy rekreacyjne poznańskich
jezior: Kierskiego, Rusałki i Maltańskiego. Wśród nich wyróżnia się Jezioro Maltańskie wraz
z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w postaci: toru regatowego, kompleksu basenów termalnych,
stoku narciarskiego, letniego toru saneczkowego, lodowiska, pól do gry w minigolfa oraz bowlingu,
parku linowego, tras rowerowych i spacerowych. Infrastrukturę sportową dopełniają obiekty
noclegowe i gastronomiczne, a także Galeria Malta, jako nowoczesne centrum handlowo-

168
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja

rozrywkowe oraz położone na południe od jeziora tereny Wielkopolskiego Parku Zoologicznego.
Ogromną rolę odgrywają obszary turystyczno-wypoczynkowe związane z większymi kompleksami
leśnymi. Wysoką rangę posiadają trzy duże zespoły leśne znajdujące się w granicach Wielkopolskiego
Parku Narodowego, Puszczy Zielonki oraz Puszczy Noteckiej. Bliskie położenie w stosunku do
Poznania, dobra dostępność komunikacyjna oraz rozwinięta sieć szlaków rowerowych i pieszych
(w przypadku WPN i Puszczy Zielonki) powodują, że są to jedne z częściej odwiedzanych miejsc
wypoczynku w Metropolii Poznań (mapa 24.).
W grupie miejscowości pełniących funkcje turystyczne kluczową rolę odgrywa Poznań.
Miasto jako centrum turystyczne regionu jest celem licznych przyjazdów, głównie krajoznawczych
i biznesowych. O randze Poznania decyduje koncentracja obiektów dziedzictwa kulturowego, duża
ilość placówek muzealnych, a także znaczna liczba imprez kulturalnych i handlowych. Miasto posiada
bogate tradycje turystyki biznesowej związane przede wszystkim z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi (MTP). Poza Poznaniem w Metropolii znajduje się wiele ośrodków mających
odpowiednie warunki dla obsługi różnych rodzajów turystyki. Miejscowości te potraktowano
perspektywicznie jako ośrodki wielofunkcyjne, które już dysponują elementami potencjału
wypoczynkowego, krajoznawczego i infrastrukturalnego, a poprzez jego wzmocnienie i promocję,
mogą w przyszłości generować znaczący ruch turystyczny. Do tej grupy zaliczono m.in.: Będlewo,
Błażejewko, Iwno, Kórnik, Luboń, Mosinę, Murowaną Goślinę, Owińska, Pobiedziska, Puszczykowo,
Rogalin, Skoki, Stęszew, Szamotuły, Śrem. Ważną pozycję w strukturze ośrodków turystycznych
zajęły miejscowości o funkcjach wypoczynkowych ukierunkowane przede wszystkim na obsługę
mieszkańców aglomeracji (por. tab. 30.). Kolejną kategorię stanowią ośrodki o funkcjach
usługowych, których potencjał buduje obecność obiektów bazy turystycznej i paraturystycznej,
wzmocniona o elementy ciekawej oferty krajoznawczej. Należy podkreślić, że zróżnicowane
i nowoczesne zaplecze zarówno wielofunkcyjnych miejscowości turystycznych, jak i miejscowości
o funkcjach wypoczynkowych czy usługowych umożliwia organizowanie różnego typu wydarzeń
kulturalnych, sportowych, konferencyjno-kongresowych, edukacyjno-szkoleniowych, targowowystawienniczych oraz okolicznościowych. Duża ilość takich ośrodków występuje w gminach:
Kórnik, Puszczykowo, Swarzędz, Śrem, Czerwonak, Komorniki, Mosina, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy Las. Ostatnią kategorią w strukturze ośrodków
turystycznych Metropolii są potencjalne miejscowości turystyczne, w przypadku których
stwierdzono obecność przesłanek uzasadniających możliwości wzrostu ich znaczenia turystycznego
w zakresie wybranych, często specjalistycznych usług turystycznych (tab. 30.).

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Realizowanie zamierzeń programowo-inwestycyjnych mających na celu rozwój turystyki
i rekreacji w Metropolii Poznań powinno być dostosowane do warunków przyrodniczych
i społeczno-gospodarczych oraz służyć utrzymaniu w odpowiednim stanie walorów środowiska
naturalnego i kulturowego. Wszelkie działania należy prowadzić z uwzględnieniem ich wpływu na
zintegrowany rozwoju przestrzenny i funkcjonalny Metropolii. Zagospodarowanie i wykorzystanie
obszarów turystyczno-rekreacyjnych należy realizować w oparciu o szczegółowe analizy potencjału
turystycznego i w ścisłym związku z chłonnością środowiska przyrodniczego oraz pojemnością bazy
turystycznej. Na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo (park narodowy, rezerwaty przyrody
oraz w wybranych częściach parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000) turystyka powinna
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być podporządkowana ochronie przyrody na zasadach ustalonych w dokumentach programowych
(planach ochrony i planach zadań ochronnych). Rozwój zagospodarowania w obszarach
i kompleksach turystyczno-rekreacyjnych musi być prowadzony w sposób planowy
z wykorzystaniem instrumentów formalnoprawnych, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Należy zapewniać spójność ustaleń polityk lokalnych (gminnych) z celami
i kierunkami rozwoju określonymi w dokumentach strategicznych opracowanych dla Metropolii
Poznań. Za równie ważne należy uznać działania zapewniające udział społeczeństwa w procesie
decyzyjnym, poprzez budowę atmosfery dialogu społecznego oraz dobry dostęp do informacji.
Do rekomendowanych działań kierunkowych w dziedzinie turystyki i rekreacji na poziomie
poszczególnych gmin oraz w skali całej Metropolii zaliczono:
skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań rozwojowych,
wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę turystyczną w planach
zagospodarowania przestrzennego,
uzbrojenie techniczne terenów i działek przewidzianych pod inwestycje turystyczne,
opracowanie oferty turystycznej i jej szeroka promocja,
wprowadzenie systemu zachęt i ulg tworzących przyjazny klimat inwestycyjny,
rozszerzenie form partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji i finansowaniu
infrastruktury turystycznej.
Założono, że środki finansowe na rozwój produktów/ofert turystycznych powinny pochodzić
z różnorodnych źródeł:
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
środków budżetowych (centralnych), samorządu wojewódzkiego i jednostek terytorialnych
(środki własne, dotacje i subwencje),
własnych organizacji i stowarzyszeń,
partnerstwa publiczno-prywatnego,
podmiotów prywatnych i komercyjnych (np. podmioty gospodarcze, instytucje finansowe).
Monitorowanie tego procesu należy oprzeć o system wskaźników zapewniających ilościową
ocenę stopnia realizacji oraz skuteczności działań kierunkowych w dziedzinie turystyki i rekreacji
w obszarze Metropolii oraz w poszczególnych gminach. Wskaźniki szczegółowe powinny odnosić się
do kilku poziomów informacyjnych dotyczących:
stopnia wykorzystania obiektów i atrakcji turystycznych mierzonego wzrostem liczby
odwiedzających i wykorzystaniem obiektów,
liczby przyjazdów turystycznych w relacji przyjazdy długo- i krótkookresowe, przyjazdy
turystów krajowych spoza obszaru metropolii oraz turystów zagranicznych,
udziału ruchu turystycznego w ramach turystyki biznesowej, kulturowej i aktywnej, miejskiej,
itd.,
wysokości dochodów z turystyki,
wzrostu wydatków na promocję samorządów lokalnych oraz branży turystycznej,
liczby użytkowników korzystających z usług systemu informacji turystycznej,
liczby wdrożonych pakietów turystycznych dla Metropolii Poznań oraz dla obszaru
funkcjonalnego „Dolina Warty”,
wielkości inwestycji paraturystycznych podnoszących jakość potencjału przyrodniczokulturowego Metropolii,
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liczby pozwoleń na budowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej,
wzrostu liczby uczestników wybranych imprez i wydarzeń organizowanych na terenie
Metropolii Poznań (targi, wystawy, kongresy, imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe itp.),
poziomu zadowolenia z usług turystycznych i jakości wypoczynku (badania sondażowe).
Tab. 31. Rekomendacje dla gmin Metropolii Poznań w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji
Gminy położone w granicach obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych
Gmina BUK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Dopiewo i Stęszew.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka wypoczynkowa;
produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt potencjalny – turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne z ofertą edukacyjną oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina CZERWONAK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
kompleks A.4. Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksu: Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Suchy Las, Pobiedziska, Poznań,
Puszczykowo, Skoki, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa
festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina DOPIEWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jeziora Niepruszewskiego i Strykowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Buk i Stęszew.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka wypoczynkowa;
produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt potencjalny – turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina KOMORNIKI
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
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G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Mosina i Stęszew.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt wizerunkowy (markowy) – turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
produkt podstawowy – turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt niszowy – turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt potencjalny – turystyka kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowa (oferta uzupełniająca) umożliwia identyfikację dodatkowych
produktów sieciowych.
Gmina KÓRNIK
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli
H.1. Kompleks jezior Kórnickiego i Bnińskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Mosina i Poznań.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka kulturowa krajoznawcza oraz turystyka
wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna),
turystyka wypoczynkowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i eventowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina LUBOŃ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.2. Kompleks Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy)
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las, Śrem
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska – kulturowa krajoznawcza oraz
turystyka festiwalowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwia identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina MOSINA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego
H. Obszar doliny rzeki Głuszynki i Kopli
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Komorniki, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań,
Puszczykowo, Stęszew, Suchy Las, Śrem.
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka
kulturowa krajoznawcza, turystyka
wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka kulturowa festiwalowa, opcjonalnie turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna, turystyka wypoczynkowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina MUROWANA GOŚLINA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań,
Puszczykowo, Skoki, Suchy Las, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa
festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina OBORNIKI
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.5. Kompleks Obornicka Dolina Warty (Puszcza Notecka)
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
I. Obszar Puszczy Noteckiej
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do obszaru
Doliny Warty (są to: Czerwonak, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las,
Śrem) oraz dolin rzek Samicy i Bogdanki (Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne).
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka kulturowa
krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkty turystyczne niszowe: turystyka wodna, oraz turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna),
turystyka kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina POBIEDZISKA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
B.1. Kompleks jezior Stęszewskiego i Wrończyńskiego
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego
C.3. Kompleks Parku Krajobrazowego Promno
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Poznań i Swarzędz.
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Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa; opcjonalnie turystyka
kulturowa krajoznawcza, turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna);
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna) oraz turystyka
kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej, biznesowej
i eventowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina POZNAŃ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.3. Kompleks Poznańska Dolina Warty
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
D.1. Kompleks jezior Kierskiego i Strzeszyńskiego
H. Obszar doliny rzek Głuszynki i Kopli
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszarów i kompleksów: Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska w różnorodnych formach ofertowych
– kulturowa krajoznawcza, turystyka biznesowa, turystyka festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń
cyklicznych i okazjonalnych), a także turystyka wypoczynkowa;
produkty turystyczne podstawowe: turystyka aktywna kwalifikowana, turystyka rozrywkowa oraz
opcjonalnie turystyka miejska kulturowa festiwalowa (z wykorzystaniem wydarzeń cyklicznych i
okazjonalnych);
produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wodna, przyrodnicza (poznawczoedukacyjna), opcjonalnie turystyka kulturowa krajoznawcza, turystyka wypoczynkowa;
produkty turystyczne potencjalne: opcjonalnie turystyka wypoczynkowa, turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna), turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.
Obecność tych samych form turystyki w różnych typach produktów to efekt przestrzennego zróżnicowania
potencjału turystyczno-wypoczynkowego oraz wielkości miasta.
Istniejące zaplecze np. oferta edukacyjna, umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina PUSZCZYKOWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.2. Kompleks Puszczykowska Dolina Warty (Wielkopolski Park Narodowy)
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Suchy Las, Śrem.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka miejska – kulturowa krajoznawcza oraz
turystyka festiwalowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina ROKIETNICA
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca) umożliwiają
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina SKOKI
Jednostki funkcjonalne turystyczno-wypoczynkowe:
B. Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
J.1. Kompleks jezior Skockiego, Maciejak i Włókna
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna) oraz turystyka
kulturowa festiwalowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina STĘSZEW
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
F. Obszar jezior Niepruszewskiego i Strykowskiego
G. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
G.1. Kompleks jezior Witobelskiego i Łódzko-Dymaczewskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka wypoczynkowa oraz turystyka przyrodnicza
(poznawczo-edukacyjna);
produkty turystyczne podstawowe: turystyka kulturowa krajoznawcza, opcjonalnie turystyka aktywna
kwalifikowana;
produkty turystyczne niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana, opcjonalnie turystyka kulturowa
krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), a także turystyka
kulturowa festiwalowa, turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina SUCHY LAS
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.4. Kompleks Dolina Warty Biedrusko - Puszcza Zielonka
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo, Śrem.
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Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna), opcjonalnie
turystyka kulturowa krajoznawcza.
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki biznesowej (oferta uzupełniająca)
umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina SWARZĘDZ
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
C. Obszar dolin rzek Głównej i Cybiny
C.1. Kompleks jeziora Maltańskiego
C.2. Kompleks jeziora Kowalskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksów: Poznań i Pobiedziska.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkty turystyczne wizerunkowe (markowe): turystyka kulturowa krajoznawcza:
turystyka kulturowa festiwalowa (wydarzenia cykliczne i okazjonalne), turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkty turystyczne niszowe: turystyka sportowa, turystyka wypoczynkowa, opcjonalnie turystyka
kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa, turystyka kulturowa festiwalowa, turystyka
przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają
identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina SZAMOTUŁY
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
D.2. Kompleks jeziora Pamiątkowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Tarnowo Podgórne.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej (oferta
uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina ŚREM
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
A. Obszar Doliny Warty
A.1. Kompleks Rogalińska Dolina Warty
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami przynależącymi do ww.
obszaru i kompleksu: Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Mosina, Oborniki, Poznań, Puszczykowo Suchy
Las.
Rekomendowane kluczowe produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wodna;
produkt turystyczny potencjalny: turystyka przyrodnicza (poznawczo-edukacyjna).
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki sportowej i biznesowej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.1. Turystyka i rekreacja
Gmina TARNOWO PODGÓRNE
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
D. Obszar dolin rzek Samicy i Bogdanki
E. Obszar jeziora Lusowskiego
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z
gminami przynależącymi do Obszaru dolin rzek Samicy i Bogdanki (obszar jeziora Lusowskiego w całości
położony jest na terenie gminy), są to: Oborniki, Poznań, Rokietnica, Szamotuły.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa,
turystyka przyrodnicza (poznawczoedukacyjna).
Istniejące zaplecze konferencyjno-szkoleniowe (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych
produktów sieciowych.
Gminy położone poza zasięgiem obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych
Gmina KOSTRZYN
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
brak
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kleszczewo,
Pobiedziska, Swarzędz.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkt turystyczny niszowy: turystyka wypoczynkowa;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, konferencyjno-szkoleniowe oraz oferta turystyki edukacyjnej i aktywnej
(oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację dodatkowych produktów sieciowych.
Gmina KLESZCZEWO
Położenie w obszarze lub kompleksie turystyczno-rekreacyjnym:
brak
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych z gminami sąsiadującymi: Kostrzyn,
Kórnik, Poznań, Swarzędz.
Rekomendowane produkty turystyczne:
produkt turystyczny wizerunkowy (markowy): turystyka wypoczynkowa;
produkt turystyczny podstawowy: turystyka kulturowa krajoznawcza;
produkt turystyczny niszowy: turystyka aktywna kwalifikowana;
produkty turystyczne potencjalne: turystyka biznesowa.
Istniejące zaplecze agroturystyczne, oferta turystyki aktywnej (oferta uzupełniająca) umożliwiają identyfikację
dodatkowych produktów sieciowych.
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Mapa 22.
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Mapa 23.
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Mapa 24.
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.2. Zagospodarowanie turystyczne Doliny Warty

Sylwia Bródka, Iwona Miedzińska

5.2.2. Zagospodarowanie turystyczne
Doliny Warty
Możliwości turystycznego wykorzystania rzek Metropolii Poznań związane są przede
wszystkim z Wartą, która wraz z Wełną i Kanałem Mosińskim oraz mniejszymi dopływami stwarza
liczne warianty przebiegu szlaków wodnych, prowadzących także w inne części regionu czy kraju.
W granicach metropolii dolina Warty w swym zasięgu przestrzennym obejmuje gminy: Śrem,
Mosinę, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, Poznań, Suchy Las, Czerwonak, Murowaną Goślinę oraz
Oborniki. Jest to odcinek o długości 120 km (od 303 km do 183 km biegu rzeki).
Obserwowana od dawna w krajach europejskich, a coraz mocniej akcentowana również
w Polsce, tendencja do wzmacniania turystycznego znaczenia dolin rzek została uznana za jeden
z priorytetowych celów rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim oraz w Metropolii Poznań.
W „Strategii rozwoju turystyki w Poznaniu do 2030 roku”, w programie operacyjnym 1.2 założono
sukcesywny rozwój turystyki wodnej oraz aktywizację turystyczną terenów nadwarciańskich
poprzez:
budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na rzece Warcie wraz z zagospodarowaniem
terenów nadwarciańskich (m.in. przystanie, bulwary, ścieżki pieszo-rowerowe, wypożyczalnie
sprzętu),
uruchomienie turystycznych połączeń komunikacyjnych na Warcie,
wykreowanie wizerunku Poznania i metropolii jako kluczowego elementu Wielkiej Pętli
Wielkopolski oraz szlaku wodnego dla turystów z Europy Zachodniej,
wspieranie tworzenia pakietowych ofert turystycznych dla turystyki wodnej w Poznaniu
i metropolii,
wykreowanie nadwarciańskiej przestrzeni publicznej jako atrakcyjnego miejsca do spędzania
czasu wolnego,
wspieranie ochrony i rozwoju terenów nadwarciańskich poprzez organizację ścieżek
edukacyjnych.
Dzięki inicjatywie Partnerstwa „Na rzecz Warty”, będącej efektem współpracy Urzędu Miasta
Poznania oraz firm: KuiperCompagnons, DHV i SwedeCenter, powstał projekt kompleksowego Planu
rozwoju rzeki Warty w granicach miasta Poznania, który jest zgodny z założeniami wspomnianej
wcześniej strategii.

Potencjał przyrodniczo-krajobrazowy oraz zagospodarowanie doliny Warty
Dolinę Warty cechuje wysoki potencjał przyrodniczy. Wpływa na to różnorodność abiotycznych
cech ekosystemu doliny związana ze zmiennością rzeźby terenu w strefie przybrzeżnej,
specyficznymi warunkami wodno-gruntowymi, cechami koryta rzeki oraz właściwościami
chemicznymi wody. Czynniki te decydują o bogactwie florystycznym i faunistycznym doliny, a tym
samym wzmacniają jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rzeka Warta stanowi korytarz
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ekologiczny o znaczeniu krajowym i tworzy główną oś dla systemu obszarów chronionych.
W obrębie doliny Warty na system obszarów chronionych składają się m.in.: Wielkopolski Park
Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody (Krajkowo, Śnieżycowy Jar, Słonawy,
Dołęga), obszar chronionego krajobrazu Biedrusko oraz szereg obszarów sieci Natura 2000 (obszary
mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): Rogalińska Dolina Warty, Ostoja Wielkopolska, Fortyfikacje
w Poznaniu, Biedrusko, Dolina Wełny, Kiszewo oraz obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):
Ostoja Rogalińska, Puszcza Notecka). W dolinie zachowały się cenne fragmenty lasów łęgowych,
w tym unikatowe w skali kraju łęgi wierzbowe i topolowe. Na wyższych terasach występują
kompleksy grądów. Większą część obszaru pokrywają lasy w typie siedliskowym borów mieszanych
świeżych i lasów mieszanych oraz w mniejszym stopniu lasów wilgotnych. Duży jest też udział
nieużytków, użytków zielonych i gruntów ornych. W granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
występuje grupa ponad tysiąca okazałych dębów, z których najstarsze liczą kilkaset lat.
Przeprowadzona na potrzeby opracowania inwentaryzacja przyrodniczo-krajobrazowa Doliny
Warty wykazała, że jej naturalny potencjał jest mocno zróżnicowany i zależny od szeregu czynników
związanych z cechami doliny (np. morfologia, krawędzie i układ doliny, obecność wód w dolinie,
wartość przyrodnicza doliny) oraz koryta rzeki (np. morfologia koryta, szerokość strefy przybrzeżnej,
zróżnicowanie gatunkowe roślinności skarp, zadrzewienie i obudowa brzegów, zacienienie koryta).
Na walory doliny Warty wpływ ma także sposób jej zagospodarowania i użytkowania (np. obiekty
ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej, elementy zagospodarowania turystycznego,
elementy ograniczające dostępność). Tak ukierunkowana analiza umożliwiła wyznaczenie kilkunastu
odcinków doliny Warty o dużym potencjale przyrodniczym i krajobrazowym oraz stref o znaczących
deficytach w tym zakresie. Przeważająca część obszarów wysoko ocenionych konsoliduje się na
terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody. Najgorsze warunki środowiska naturalnego
występują w obrębie terenów osadniczych (mapa 25.).
W dolinie Warty znajdują się ośrodki miejskie o znaczeniu metropolitalnym (Poznań), o randze
powiatowej (Śrem i Oborniki), a także gminnym (Luboń, Puszczykowo, Mosina) oraz wiele
mniejszych miejscowości. Traktując powyższe ośrodki jako zaplecze obsługi ruchu turystycznorekreacyjnego w dolinie Warty, należy wskazać na ich specjalistyczny charakter. Oprócz Poznania
rolę wielofunkcyjnych miejscowości turystycznych pełnić mogą: Śrem, Rogalin, Mosina,
Puszczykowo, Luboń oraz Owińska. Funkcje wypoczynkowe przyporządkować należy do Mechlina,
Radzewic, Świątnik oraz Rogalinka. Typowo usługowy charakter mają natomiast Koziegłowy,
Czerwonak, Biedrusko oraz Oborniki (tab. 32.).
Pomimo podejmowanych od wielu lat starań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej
Warty poprzez jej lepszą ochronę czy też modernizację i uzupełnienia infrastruktury turystycznej,
wykorzystanie rekreacyjne rzeki jest nadal słabe. Sporym problemem są duże dysproporcje
w przystosowaniu brzegów rzek dla turystyki aktywnej i wypoczynku, szczególnie pomiędzy częścią
doliny położoną w granicach Poznania a odcinkami znajdującymi się na północ i południe od miasta.
W skali całej metropolii zintegrowany systemem szlaków wodnych, rowerowych i pieszych, którym
towarzyszą elementy infrastruktury turystycznej występuje na odcinkach usytuowanych pomiędzy
Luboniem i Rogalinem oraz Czerwonakiem i Mściszewem. Niski poziom reprezentuje infrastruktura
turystyki wodnej, zarówno pod względem ilości i standardu obiektów, jaki i świadczonych z ich
wykorzystaniem usług (tab. 32.).
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Społeczna ocena potencjału turystycznego doliny Warty
Dokonując oceny społecznej potencjału turystycznego doliny Warty jako podstawową metodę
badawczą przyjęto sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Badania
przeprowadzono w letnim sezonie rekreacyjnym 2014 roku. Uczestniczyły w nim osoby
przebywające lub realizujące aktywny wypoczynek w dolinie Warty oraz w jej najbliższym
sąsiedztwie. Badania przeprowadzono metodą doboru nielosowego.
Podstawowym celem badań było rozpoznanie oczekiwań społecznych dotyczących możliwości
turystycznego wykorzystania doliny Warty. Wyniki ankiety umożliwiły identyfikację obszarów
i obiektów decydujących o wyjątkowej wartości doliny Warty oraz jej znaczeniu turystycznym
i rekreacyjnym, a także czynników, które zagrażają jakości krajobrazu. Respondenci przedstawili
ponadto propozycje zmian służących wzrostowi potencjału rekreacyjnego oraz funkcjonalności
doliny Warty. Wyniki badań ankietowych posłużyły do opracowania mapy mentalnej (mapa 26.).
W badaniu udział wzięło 470 osób (w podziale administracyjnym: miasto Poznań 21%, miasto
i gmina Oborniki 11%, gmina Murowana Goślina 9%, gmina Czerwonak 10%, gmina Suchy Las 6%,
miasto Luboń 9%, miasto Puszczykowo 13%, miasto i gmina Mosina 10%, miasto i gmina Śrem 11%).
Nierównomierny rozkład liczby respondentów, to efekt dużej rozciągłości przestrzennej doliny oraz
problemów związanych z występowaniem barier dla ruchu turystycznego (np.: terenów stale lub
okresowo podmokłych, stref ochronnych ujęć wód, poligonu wojskowego Biedrusko, zabudowy
przemysłowej i mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej rzeki, słabej dostępności
komunikacyjnej). Pod względem struktury wiekowej 27% badanych stanowiły osoby poniżej 24 lat,
a 24% w wieku 25 – 34 lata. Osoby w grupie wiekowej 35 – 44 lata to 27% ogółu respondentów,
natomiast w wieku powyżej 45 lat – 22%. Wśród respondentów wystąpiła nieznaczna dominacja
kobiet (54%), a ponad 48% badanych zadeklarowało wykształcenie wyższe. Wśród respondentów
58% to mieszkańcy miast i gmin położonych w dolinie Warty, a 2% to mieszkańcy gmin
sąsiadujących. Pozostałe 40% to osoby wypoczywające w strefie podmiejskiej ale będące
mieszkańcami Poznania (79% respondentów w gminie Suchy Las, 73% w Luboniu, 72%
Puszczykowie, 67% Czerwonaku, 66% Mosinie, 62% w gminie Murowana Goślina). Uzyskany wynik
obrazuje zasięg i wielkość oddziaływania doliny Warty jako metropolitarnego obszaru
turystycznego.
Respondenci stwierdzili jednomyślnie, że dolina Warty jest ważną przestrzenią dla
realizowania potrzeb wypoczynkowych. Najczęściej deklarowaną formą aktywności rekreacyjnej są
spacery (72%), szczególnie na oznakowanych ścieżkach (30%). Bardzo popularna jest obserwacja
przyrody i krajobrazu (44%), często z nieurządzonych miejsc widokowych (22%), w połączeniu
z obserwacją krajobrazu wody płynącej (16%), a także fotografowaniem przyrody (28%). Wśród form
biernej aktywności dużą rolę odgrywa możliwość piknikowania (25%) oraz biwakowania (9%). Z kolei
rekreacja aktywna to przede wszystkim wyprawy rowerowe po wyznaczonych szlakach (43%) lub
poza nimi (24%), spływy zorganizowane (13%) i indywidualne (12%) oraz spacery i marsze nordic
walking (10%), a także sporadycznie organizowane gry terenowe (4%). Niemniej popularne jest
krajoznawstwo i turystyka kulturowa o charakterze poznawczym realizowana na terenie
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (17%) oraz w miejscowościach sąsiadujących z Wartą (15%).
Chętnie realizowanymi formami wypoczynku jest uczestnictwo w wydarzeniach rozrywkowych,
sportowych i kulturalnych organizowanych w dolinie Warty, będących w ofercie miast i miejscowości
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z nią sąsiadujących (22%). Zdaniem badanych aktywności wypoczynkowej i rekreacyjnej w granicach
doliny Warty sprzyja każda pora roku.
Wśród czynników obniżających atrakcyjność doliny Warty respondenci wymienili
niewystarczającą dbałość o teren rozumianą jako brak „gospodarza” (31%) oraz znaczne
zaśmiecenie obszaru (dzikie składowiska odpadów, przepełnione pojemniki na odpady, śmieci na
szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, stałe i płynne zanieczyszczenia przenoszone z nurtem
rzeki oraz występujące wzdłuż linii brzegowej) (47%). Dużym mankamentem jest brak zaplecza
rekreacyjnego w postaci wypożyczalni sprzętu sportowego i wodnego, boisk, placów zabaw, ławek,
miejsc wypoczynkowych, miejsc piknikowych, parkingów oraz szlaków i ścieżek zlokalizowanych
w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki (wytyczone i oznakowane trasy spacerowe oraz szlaki piesze
i rowerowe) (29%). Do elementów uciążliwych dla wypoczynku ankietowani zaliczyli ponadto
wszechobecny hałas (np. komunikacyjny, miejski, lotniczy, pokrzykiwania innych osób) (21%), małą
ilość terenów zieleni urządzonej o charakterze parkowym (7%) oraz brak poczucia bezpieczeństwa
(obecność osób pijących alkohol, bezdomnych) (4%). Za niekorzystne zjawisko uznano również
rozwój „niekontrolowanej” zabudowa w granicach doliny oraz zły stan techniczny linii brzegowej
rzeki (3%).
Wśród proponowanych zmian służących podniesieniu atrakcyjności doliny Warty dla potrzeb
wypoczynku wskazano konieczność uregulowania odpowiedzialności za zarządzanie terenami
nadwodnymi oraz za ich oczyszczanie a także wzrost świadomości społecznej i większą dbałości
o wspólną przestrzeń (43%). Za równie ważny uznano rozwój infrastruktury rekreacyjnej,
a w szczególności: szlaków rowerowych (24%), szlaków pieszych (18%), ścieżek spacerowych (17%),
zorganizowanych pól biwakowych z wiatami i ławkami, pielęgnowanych terenów zieleni
umożliwiających gry i zabawy sportowe (37%), urządzonych placów zabaw, boisk sportowych i plaż
(26%). W opinii respondentów na funkcjonalność doliny Warty wpłynąć może powstanie tarasów
widokowych (22%), budowa ścieżek spacerowych wzdłuż brzegów rzeki (Poznań, Oborniki,
Puszczykowo) (21%), ustawienie ławek i wiat przy szlakach oraz w miejscach ciekawych
krajobrazowo (14%), a także utworzenie nowych przystani wodnych (7%) oraz wypożyczalni sprzętu
wodnego (5%).

Oferta produktów turystycznych dla obszaru funkcjonalnego „Dolina Warty”
Oferta zintegrowanych produktów turystycznych dla obszaru funkcjonalnego doliny Warty
opracowana została przy założeniu wiodącego znaczenia czterech rodzajów turystyki: wodnej,
aktywnej, przyrodniczej (poznawczo-edukacyjnej) oraz miejskiej. Uporządkowane tematycznie
zestawienie pakietów produktowych zaprezentowano poniżej.
I.
Turystyka wodna:
1. Szersza promocja aktywnej turystyki wodnej (kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo,
wyczynowe sporty wodne) (produkt „EKSTREMALNIE na Warcie”);
2. Popularyzacja turystycznego zwiedzania doliny Warty w wariantach krótkich i długich
rejsów indywidualnych lub zorganizowanych (np. statki, łodzie, barki, promy, tratwy
turystyczne) (produkt „SPACEREM po Warcie”).
3. Budowa portów turystycznych, przystani i pomostów cumowniczych oraz towarzyszącego
im zaplecza technicznego wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej
(zaplecze infrastrukturalne dla łodzi motorowych, statków spacerowych, barek
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turystycznych, kajaków itp.) (produkty: „EKSTREMALNIE na Warcie” i „SPACEREM po
Warcie”);
4. Popularyzacja nadwarciańskich łowisk (oznakowanie stanowisk wędkarskich, budowa
miejsc piknikowych i pól biwakowych, obiektów małej gastronomii) - (produkt „WARTObranie”).
II. Turystyka aktywna i rekreacja:
1. Modernizacja i rozbudowa nabrzeży i brzegów rzeki oraz ich zaplecza jako terenów
biernego i czynnego wypoczynku: plaże piaszczyste i trawiaste, miejsca postojowe
z zadaszeniami, ławami i stołami, promenady i ścieżki spacerowe, obiekty infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, obiekty odnowy biologicznej (produkt „WARTO odpocząć”);
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej doliny rzeki - rozwój systemu szlaków i tras
turystycznych, ścieżek rowerowych i spacerowych, w tym wypromowanie nadwarciańskiej
trasy rowerowej oraz samochodowej (produkt „WARTO-strada”);
3. Tworzenie punktów zintegrowanej obsługi turystyki aktywnej (punkty przesiadkowe dworce i przystanki komunikacji zbiorowej), miejsca parkingowe, punkty udostępniania
i naprawy sprzętu turystycznego, punkty informacji turystycznej) (produkty: „WARTO
odpocząć” i „WARTO-strada”).
III. Turystyka przyrodnicza (poznawcza i edukacyjna):
1. Promocja potencjału ekologicznego doliny Warty oraz jego znaczenia dla jakości życia
i wypoczynku. Inicjowanie projektów i inwestycji proekologicznych (edukacja lokalnych
społeczności, powstawanie stowarzyszeń i szkół ekologicznych np. zielone szkoły, zajęcia
z edukacji regionalnej) (produkt „ZDROWA Warta”);
2. Tworzenie stacji ekologicznych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, miejsc obserwacji
przyrody (birdwatching) oraz infrastruktury towarzyszącej (np. kładki i platformy pływające,
tarasy i wieże widokowe), opracowanie jednolitego systemem informacji i identyfikacji
wizualnej na terenach cennych przyrodniczo oraz w strefie przybrzeżnej i na obszarach
starorzeczy i rozlewisk (produkt „WARTO wiedzieć”);
3. Tworzenie gospodarstw ekoturystycznych, organizacja imprez i wydarzeń propagujących
wypoczynek „przyjazny naturze”, (produkt „NATURA-lnie z Wartą”).
IV. Turystyka miejska (kulturowa, biznesowa, rozrywkowa):
1. Efektywne wykorzystanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego miejskich odcinków
doliny Warty (produkt „Z NURTEM HISTORII”);
2. Dbałość o wysoką jakość nadbrzeżnych przestrzeni publicznych (frontów wodnych)
w miastach poprzez integrowanie funkcji kulturowych, komercyjnych, mieszkaniowych
i rekreacyjnych oraz rewitalizację terenów zdegradowanych (produkt „FRONTEM do
Warty”);
3. Ochrona wartości przyrodniczych i jakości środowiska poprzez tworzenie „zielonych rzek”
(nadbrzeżne tereny zieleni urządzonej i pół urządzonej, zielone ciągi pieszo-rowerowe)
(produkt „ZIELONA WSTĘGA Warty”);
4. Organizacja imprez i wydarzeń dla potrzeb turystyki: eventowej, sportowej, festiwalowej
(otwarte przestrzenie koncertowe, tematyczne parki rozrywki nadbrzeżne tereny
sportowe,
nadbrzeżne
strefy
gastronomiczne)
(produkt
„Warta
–
KULTUROWO//ROZRYWKOWO”).
Wdrażanie koncepcji produktów turystycznych dla obszaru funkcjonalnego „Dolina Warty”
związane będzie z realizacją działań inwestycyjnych, których wybrane elementy ujęto na mapie
kierunkowej oraz w zestawieniu tabelarycznym (mapa 27. oraz tab. 32.).
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Tab. 32. Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty – stan istniejący i planowany
Doliny Warty - stan istniejący

Doliny Warty - stan projektowany

Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Infrastruktura
Kilometraż
Brzeg

Porty i przystanie turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miejscowość
Kotowo

przystań kajakowa

Śrem

przystań kajakowa

Śrem

przystań żeglarska

Jaszkowo

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Sowiniec

przystań kajakowa

Rogalinek

przystań kajakowa

Puszczykowo

przystań kajakowa

Luboń

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Poznań

przystań kajakowa

Czerwonak

przystań kajakowa

Mściszewo

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Oborniki

przystań kajakowa

Stobnica

przystań kajakowa

303,7
291,8
291,1
285,7
266,8
266,8
265,9
262,3
251
245
244,2
245
243,5
242,5
242,5
234
219,8
206,3
205,7
205
188,2

Miejscowość
Radzewice

Infrastruktura

Kilometraż

Brzeg

prawy

przystań kajakowa

276,3

prawy

prawy

Krajkowo

przystań kajakowa

273,7

lewy

lewy

Baranowo

przystań kajakowa

272,8

lewy

lewy

Puszczykowo

przystań kajakowa

259,5

lewy

lewy

Kątnik

przystań kajakowa

255,3

lewy

przystań kajakowa

250

prawy

242,3

lewy

229

prawy

prawy

Owińska

port rzeczny/ przystań
żeglarska
przystań kajakowa

lewy

Oborniki

przystań żeglarska

206

lewy

prawy

Kiszewo

przystań kajakowa

195,6

prawy

lewy

Poznań

lewy

prawy

Infrastruktura

prawy
prawy
prawy
prawy
prawy
lewy
prawy
prawy

Kilometraż

Brzeg lewy
Śrem

Śrem

most drogowy

294,3

Śrem

Śrem

most drogowy

291,98

Rogalinek

Rogalinek

most drogowy

264,8

Poznań

Poznań

most drogowy

249,5

Poznań

Poznań

most drogowy

246

Poznań

Poznań

most drogowy

244,2

Poznań

Poznań

most drogowy

243,6

Poznań

Poznań

most drogowy

242,6

Poznań

Poznań

most drogowy

239,6

Biedrusko

Biedrusko

most drogowy

224,9

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206,3

Oborniki

Oborniki

most drogowy

206

Odcinki doliny atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo szczególnie
predysponowane do rozwoju turystyki i rekreacji
Brzeg lewy
Gmina

Brzeg prawy

Kilometraż
296-302

Śrem

283-289

Puszczykowo
Mosina
Komorniki
Puszczykowo
Suchy Las
Poznań

265-280
255-263
220-231
193-203

Oborniki

184-188

Gmina
Śrem
Puszczykowo
Kórnik
Mosina
Śrem

257-283

Czerwonak

226-233
204-218
184-199

Miejscowości turystyczne
Gmina
Kilometraż

Miejscowość
Poznań

238-250

Śrem

Rogalin

Mosina

Mosina

prawy/lewy

291-294

prawy/lewy

270

prawy

265-267

lewy

Puszczykowo

Puszczykowo

259-263

lewy

Luboń

Luboń
Czerwonak

250-254

lewy

228-229

prawy

Owińska

Miejscowość turystyczna o funkcjach wypoczynkowych
Mechlin

Śrem

Świątniki

297

prawy

276

Radzewice
Mosina

Rogalinek

prawy

270

prawy

260

prawy

Miejscowość turystyczna o funkcjach usługowych
Koziegłowy
Czerwonak

Czerwonak

Biedrusko

Suchy Las

Oborniki

Oborniki
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Czapury

Radojewo

Owińska

Infrastruktura

Kilometraż

kładka/przeprawa
promowa
kładka/przeprawa
promowa

253-254
229-230

Pomosty stacjonarne i pływające, tarasy widokowe, ścieżki przyrodniczokrajobrazowe, zielone ciągi pieszo-rowerowe
Miejscowość
Brzeg
Kilometraż
Brzeg prawy
Brzeg lewy
Baranowo
Rogalinek
Rogalin
270-280
prawy/lewy
Krajkowo
Mosina
Świątniki
Puszczykowo
Wiórek
256-263
lewy
Kątnik
Umultowo
Czerwonak
Radojewo
Owińska
220-235
prawy/lewy
Biedrusko
Promnice
Gołaszyn
Mściszewo
Starczanowo
210-218
prawy
Łukowo
Jaryszewo
Kiszewo
184-192
prawy/lewy
Brączewo
Stobnica
Tarasy widokowe, bulwary portowe, promenady spacerowe, zielone ciągi
pieszo-rowerowe, otwarte przestrzenie koncertowe, nadbrzeżne parki i
tereny sportowe
Śrem
Poznań

Śrem
Poznań

290-295

prawy/lewy

238-247

prawy/lewy

Oborniki

Oborniki

205-206

prawy/lewy

Miejscowości turystyczne
Gmina
Kilometraż

Miejscowość
Śrem

Brzeg

Centrum zintegrowanej obsługi ruchu turystycznego
292-293
lewy
Śrem

Mosina

Mosina

266-267

lewy

Puszczykowo

Puszczykowo

260-259

lewy

Luboń

Luboń

251-252

lewy

Poznań

243-242

lewy

Poznań

234-235

prawy

Owińska

228-229

prawy

Oborniki

205-206

prawy

Czerwonak

Kotowo

Wielofunkcyjna miejscowość turystyczna
Śrem

Luboń

Brzeg

Centrum turystyczne
Poznań

Miejscowość
Brzeg prawy

Brzeg lewy

Kilometraż
294-303

Oborniki
Murowana Goślina
Oborniki

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne

lewy

Mosty drogowe, kładki pieszo-rowerowe, promy turystyczne
Miejscowość
Brzeg prawy

Poznań

prawy

Czerwonak
Oborniki

Miejscowość do aktywizacji funkcji turystycznych
303
prawy

Kawcze

Śrem

295

prawy

Psarskie

290

lewy

Zbrudzewo

289

prawy

Krajkowo

273

lewy

Korzonkowo

272

lewy

Mosina

Sowiniec

267

lewy

Wiórek

256

prawy

Bolechówko

227

prawy

226-225

prawy

224-223

prawy

219

prawy

Bolechowo
Promnice
Mściszewo

Czerwonak
Murowana Goślina

Łukowo

211

prawy

Słonawy

202

prawy

199

lewy

236-237

prawy

Niemieczkowo

233-235

prawy

Bąblinek

197

prawy

224-225

lewy

Kiszewko

196-195

prawy

prawy/lewy

Stobnica

189-188

prawy

203-207

Oborniki
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5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ
Damian Łowicki, Andrzej Mizgajski

5.2.3. Krajobraz kulturowy
Wprowadzenie
Celem opracowania jest zidentyfikowanie zróżnicowania walorów krajobrazu wizualnego na
terenie metropolii, a na tej podstawie sformułowanie rekomendacji dotyczących ochrony
kulturowego krajobrazu otwartego w wymiarze ponadgminnym. Założono, że ze względów
widokowych, najistotniejsze znaczenie ma krajobraz postrzegany z często używanych dróg i kolei.
Głównym kryterium oceny był stopień otwartości krajobrazu. Kartograficznym efektem
opracowania jest mapa przedstawiająca fragmenty Metropolii Poznań, które powinny być chronione
ze względu na walory otwartego krajobrazu kulturowego oraz odcinki dróg o wysokich walorach
widokowych. Takie podejście wynika z jednej strony ze specyfiki krajobrazu terenu silnie
zurbanizowanego, jakim jest obszar Metropolii Poznań, a z drugiej strony z rekomendacji
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK).
Potrzebę kształtowania przebiegu drogi uwzględniającego otaczający krajobraz dostrzegł już
w 1945 roku Jerzy Hryniewiecki, który w referacie wygłoszonym w Krakowie podczas pierwszego
dnia zjazdu reaktywowanej Państwowej Rady Ochrony Przyrody wypowiedział następujące słowa:
„Krajobraz drogi i droga w krajobrazie są to dwa zagadnienia. Trasy dróg muszą przebiegać zgodnie
z warunkami natury. Trzeba wreszcie zrozumieć, że droga nie jest wyłącznie zagadnieniem
linearnym. Musi być komponowana jako cała przestrzeń widoczna z drogi i przestrzeń, z której ta
droga jest widoczna”.
Zdefiniowanie krajobrazu w EKK jako obszaru postrzeganego przez ludzi, którego charakter jest
wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich, a także specyfika
krajobrazów silnie zurbanizowanych, oznaczają, że w zakresie pojęciowym krajobrazu przenika się
aspekt przyrodniczy i kulturowy. Oba te aspekty należy traktować łącznie jako współwystępujące
cechy. Elementy kulturowe zawiera krajobraz przyrodniczy w rozumieniu Ustawy o ochronie
przyrody, podobnie jak elementy przyrodnicze występują w krajobrazie kulturowym chronionym na
podstawie Ustawy o ochronie zabytków. Powodem prac nad nową ustawą dotyczącą ochrony
krajobrazu jest nieskuteczność dotychczasowej polityki ochrony krajobrazu opartej na dwóch
różnych podstawach prawnych, czyli jako formy ochrony przyrody lub ochrony walorów kultury. Na
terenie Poznania i jego strefy podmiejskiej chronione obiema ustawami są tylko niewielkie
powierzchnie krajobrazu, które stanowią enklawy wśród spontanicznej zabudowy. Jednym
z największych, zdaniem autorów, problemów struktury przestrzennej Metropolii Poznań jest
spontaniczne rozlewanie się zabudowy wzdłuż dróg, zwłaszcza w kierunku szybko rozwijających się
gospodarczo ośrodków podmiejskich. W wymiarze krajobrazowym efektem tego procesu jest
kurczenie się pola widokowego.
W kontekście realizacji EKK oraz prac nad nową ustawą mającą na celu ochronę krajobrazu,
rzeczą pierwszoplanową jest sformułowanie przejrzystej i powtarzalnej metodyki oceny walorów
krajobrazowych. Intencją EKK jest ochrona krajobrazu „codziennego”, postrzeganego z najczęściej
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uczęszczanych miejsc, nie tylko tego, który podziwiamy podczas wakacji, czy weekendowych
wyjazdów. Jednym z ważnych elementów oceny krajobrazu powinno być wyznaczenie atrakcyjnych
pól widokowych oparte na analizie widoczności z dróg. Dotyczy to zwłaszcza terenów silnie
zurbanizowanych, gdzie szybko kurczy się powierzchnia krajobrazu otwartego na skutek „palczasto”
rozwijającej się zabudowy wzdłuż ważniejszych dróg. Względy ekologiczne, ekonomiczne
i estetyczne przemawiają za tym, aby nie dopuszczać do dalszego kurczenia się krajobrazu
otwartego. Proponowane działania wpisują się w cele Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej
w ramach programu strategicznego „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego”. Ochrona
krajobrazu jest też jednym z priorytetów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa na lata 2012 – 2020. Strategia ta wskazuje na niebezpieczeństwa wynikające z rosnącej
powierzchni terenów wyłączonych z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego, choć
prognozuje dalszy wzrost wyłączeń w perspektywie roku 2030.

Diagnoza krajobrazu otwartego w metropolii
Rozpoznanie struktury przestrzennego zagospodarowania Metropolii Poznań wykazuje daleko
idącą zbieżność z tendencjami zmian krajobrazu otwartego ukazanymi w raporcie pt. Przestrzeń
życia Polaków (Łowicki i Mizgajski, 2014). Stwierdza się w nim, że ekspansja miernej jakości
zabudowy i infrastruktury drogowej, energetycznej i telekomunikacyjnej powoduje obniżenie
walorów krajobrazowych kraju. Jest to skutek z jednej strony niskiej wrażliwości społeczeństwa na
estetykę krajobrazu, z drugiej strony braku skutecznych działań ochronnych państwa. Raport
wskazuje też, że chociaż kształtowanie harmonijnego krajobrazu odwołuje się do wymiaru
estetycznego, to ma jednak konsekwencje dalej idące. Ocena walorów krajobrazowych jest jednym
z podstawowych kryteriów atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej terenu, co ma wymiar
ekonomiczny powiązany z rozwojem infrastruktury turystycznej i usług towarzyszących. Według
badań ankietowych przeprowadzonych na osobach wyprowadzających się z Poznania (Beim i Tölle,
2008) o wyborze nowej konkretnej lokalizacji decydowały przede wszystkim walory środowiskowe,
w tym krajobrazowe. Dopiero po nich wpływ na decyzję lokalizacji miały warunki finansowe zakupu,
budowy, bądź wynajmu lokum.
Podstawowym źródłem danych do analizy krajobrazu otwartego Metropolii Poznań była Baza
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1:10 000. Procedurę analizy pola widzenia
z głównych dróg rozpoczęto od utworzenia numerycznego modelu terenu. Analizę pola widzenia
prowadzono z „punktów obserwacji” rozmieszczonych w interwale 500 m na liniach kolejowych oraz
wszystkich istotnych drogach. Były to: autostrada, drogi ekspresowe, drogi główne ruchu
przyspieszonego, drogi główne oraz zbiorcze. Po utworzeniu modelu pokrycia terenu
przeprowadzono analizę pola widzenia w siatce o wymiarach 1x1 km przeanalizowano stopień
przekształcenia krajobrazu widzianego z dróg. Jako miarę przekształcenia przyjęto powierzchnie:
elementów najmniej przekształconych przez człowieka (lasów i wód), terenów zabudowanych oraz
liczbę widocznych obiektów zakłócających harmonię krajobrazu. Za elementy zakłócające harmonię
krajobrazu, na podstawie danych BDOT, uznano następujące dominanty krajobrazowe (kominy,
maszty i słupy energetyczne) oraz kompleksy przemysłowo-gospodarcze np. składowiska odpadów,
oczyszczalnie ścieków i zakłady produkcyjne. W wyniku uzyskano mapy występowania
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wymienionych elementów w każdym z 2788 pól podstawowych. Rezultaty ujęte statystycznie
w podziale na gminy przedstawiono w tabeli 33.
Tab. 33. Stan otwartego krajobrazu kulturowego w gminach Metropolii Poznań
Widoczność z dróg
Gmina

ogólna

elementów
terenów
zakłócająwód lasów
zacych harmo(ha) (ha)
budowany
nię krajoch (ha)
brazu (liczba)

(ha)

%

Buk

354,0

3,9

5,6

45,0

6,0

Czerwonak

415,1

5,0

2,6

292,4

Dopiewo

788,9

7,3

6,9

Kleszczewo

1105,3 14,9

Komorniki

881,1

Kostrzyn

Powierzchnia
obszarów wartościowych
krajobrazowo

Długość odcinków
dróg widokowych
o wyso- o podwyżkich
szonych
walorach walorach

(ha)

%

16,6

454,3

5,0

0,0

13,7

140,0

15,6

1547,0

18,8

9,3

22,8

174,3

81,0

53,8

1129,0

10,5

3,5

33,7

1,4

52,2

3,0

49,3

163,4

2,2

0,0

1,5

13,3

1,5

354,8

139,0

69,2

1356,2

20,4

0,0

12,2

973,7

6,3

1,8

188,1

3,0

58,9

1133,8

7,3

7,3

13,0

Kórnik

1290,0

6,9

8,0

458,9

36,0

57,6

3903,7

21,0

15,8

23,8

Luboń

73,7

5,5

1,5

23,5

80,0

27,1

173,5

12,9

0,0

0,0

Mosina

1506,1

5,8

12,9

444,7

405,0

13,9

3758,4

14,4

1,6

30,7

Murowana
Goślina

719,0

4,2

3,9

564,4

288,0

12,4

2955,4

17,3

35,5

12,1

Oborniki

680,8

4,0

1,3

471,0

0,0

9,9

1947,5

11,3

0,0

15,8

Pobiedziska

990,3

2,9

1,7

482,7

2,0

22,6

1263,0

3,7

9,3

35,2

Poznań

487,1

2,6

2,3

267,7

17,0

12,1

1591,3

8,4

0,0

25,5

Puszczykowo 261,3

16,0

0,6

238,0

0,0

3,7

736,1

45,0

0,0

4,2

Rokietnica

343,2

4,3

2,7

56,9

41,0

22,2

281,9

3,6

0,0

1,0

Skoki

374,2

1,9

0,9

267,6

0,0

2,5

709,9

3,6

7,7

0,0

Stęszew

868,5

5,0

6,0

228,6

5,0

20,9

2023,3

11,6

1,6

40,8

Suchy Las

692,2

6,0

1,8

470,1

9,0

39,2

2784,7

24,0

2,6

17,2

Swarzędz

442,9

4,4

0,7

158,3

31,0

62,1

262,1

2,6

0,0

16,6

Szamotuły

564,5

3,2

1,9

172,5

12,0

25,8

938,1

5,3

0,3

17,4

Śrem

579,6

2,8

3,4

252,4

46,0

28,2

1600,0

7,8

10,8

29,3

Tarnowo
Podgórne

359,4

3,5

5,2

93,9

76,0

42,1

487,1

4,8

0,0

23,9

* Wytłuszczono wielkości najniższe i najwyższe w każdej z kolumn
Źródło: Opracowanie własne.
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5.2. FUNKCJE TURYSTYCZNE I KRAJOBRAZ KULTUROWY
5.2.3. Krajobraz kulturowy

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że największe walory krajobrazowe posiadają
gminy Kórnik, Mosina, Murowana Goślina i Suchy Las. Jest to efekt występowania w tych gminach
dużych powierzchni otwartego krajobrazu w pobliżu dróg i stosunkowo niewielkiego udziału
terenów przekształconych. Najmniejsze walory wizualne krajobrazu stwierdzono w rolniczej gminie
Kleszczewo, gdzie niewielkie walory krajobrazowe są skutkiem małej lesistości. Bardzo mała
możliwość oglądania krajobrazu z drogi na skutek silnego rozlewania się zabudowy ma miejsce
przede wszystkim w Luboniu. Podobna przyczyna spowodowała niską jakość krajobrazu w gminach
Rokietnica i Swarzędz.
Na podstawie analizy pola widokowego wytyczono odcinki dróg, które ze względu na swoje
otoczenie, przy podjęciu odpowiednich działań ochronnych, mogą stać się drogami widokowymi.
Działania w celu w rozwijania walorów trasy widokowej są szczególnie ważne w przypadku gmin
Murowana Goślina i Kórnik, a także Mosina i Stęszew. W pierwszym przypadku przyczyną wytyczenia
znacznej długości dróg widokowych jest mały udział zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dróg,
znaczny udział lasów w polu widzenia oraz możliwość łączenia dróg widokowych z drogami gmin
sąsiadujących tworząc pętle („Pętla biedruska” oraz „pętla Puszczy Zielonka - północ”). W gminie
Kórnik zostały wytyczone drogi widokowe znacznej długości mimo, że stopień zabudowy wzdłuż
dróg był większy. Powodem była duża otwartość krajobrazu, znaczna widoczność z dróg lasów i wód
oraz możliwość tworzenia pętli widokowych, przede wszystkim „Pętli rogalińskiej” i „Pętli
kórnickiej”.

Kierunki działań w zakresie zachowania krajobrazu
kulturowego
Przyjmując za podstawę Strategię rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (2011) sformułowano
następującą wizję stanu krajobrazu kulturowego w Metropolii Poznań, którą powinny realizować
działania podejmowane w gminach:
1. Cenne kulturowo obszary metropolii, zwłaszcza tereny rolnicze, zachowają swoją specyfikę
krajobrazową.
2. Przestrzeń historyczno-kulturowa metropolii będzie czytelna i rozpoznawalna na zewnątrz.
3. Wzmocni się identyfikacja lokalnych społeczności z miejscem zamieszkania, w którym szanuje
się i podkreśla walory krajobrazowe. Władze samorządowe i mieszkańcy uznają krajobraz
kulturowy za ważny i wymierny potencjał rozwoju lokalnego.
4. Zasoby krajobrazu kulturowego będą właściwie wykorzystywane dla potrzeb turystyki
i rekreacji.
5. Stworzone zostaną skuteczne narzędzia realizacji spójnej polityki krajobrazowej (koncepcje
strategiczne, struktury organizacyjne, rozwiązania prawne, system finansowania) oparte na
założeniach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ochrona krajobrazu kulturowego włączona
zostanie do dokumentów programowych dotyczących nie tylko planowania przestrzennego,
ale także rozwoju infrastruktury, rolnictwa, leśnictwa itp.
6. Popularyzowane będzie tworzenie parków kulturowych oraz innych form ochrony krajobrazu.
7. Nastąpi rozwój edukacji krajobrazowej i podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry gminnej,
projektantów, planistów i decydentów. Problematyka krajobrazowa wprowadzona zostanie do
programów szkół różnych szczebli.
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Realizacja wizji polegać powinna na podejmowaniu działań ochronnych na terenach
predystynowanych do ochrony wskazanych w niniejszej ekspertyzie.
Tab. 34. Rekomendacje dla polityk lokalnych w zakresie ochrony krajobrazu otwartego
Gmina
Buk

Czerwonak

Dopiewo

Kleszczewo
Komorniki

Kostrzyn

Kórnik

Luboń

Mosina

Murowana
Goślina

Oborniki

Pobiedziska

Poznań
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Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego
Ochrona krajobrazu w rejonie jez. Niepruszewskiego, współpraca z gminami Dopiewo i Stęszew
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla niepruszewska”.
Ochrona krajobrazu w okolicach południowej części Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
działania w celu w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonki - południe”
pomiędzy miejscowościami Owińska-Koziegłowy-Mielno, współpraca z gminami Suchy Las,
Oborniki i Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”.
Ochrona krajobrazu w rejonie jez. Niepruszewskiego, krajobrazu polno-leśnego w okolicach
miejscowości Zakrzewo i Dąbrówka oraz krajobrazu rolno-leśno-wodnego w okolicach Dąbrowy,
współpraca z gminami Buk i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla niepruszewska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Tulce.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowej części gminy oraz krajobrazu rolno-leśnowodnego w okolicach jezior Chomęcickiego i Rosnowskiego, współpraca z gminami Puszczykowo, Mosina i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-wschodniej części gminy, współpraca z gminą
Pobiedziska w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w południowo-zachodniej części gminy oraz krajobrazu
polno-leśno-wodnego w okolicach jezior Skrzyneckiego, Kórnickiego i Bnińskiego, współpraca
z gminą Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska” oraz gminami Zaniemyśl i Śrem w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla kórnicka”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w południowo-wschodniej części gminy.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w obrębie WPN i jego otuliny oraz w okolicy miejscowości
Drużyna i Pecna oraz krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Wartą, w okolicach miejscowości
Czapury i Wiórek oraz Baranowo i Krajkowo, współpraca z gminami Puszczykowo, Komorniki
i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „pętla WPN” oraz z gminą Kórnik w rozwijaniu
walorów trasy widokowej „Pętla rogalińska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Nieszawa i Nieszawka, Mściszewo,
Białęgi, Starczanowo i Szymankowo oraz krajobrazu leśno-wodnego w Puszczy Zielonce,
w okolicach miejscowości Kamińsko i Pławno, współpraca z gminami Suchy Las, Oborniki
i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska” oraz z gminą Skoki
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy Zielonka - północ”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrówka Leśna oraz krajobrazu
rolno-wodnego w okolicach stawów w Objezierzu, współpraca z gminami Suchy Las, Murowana
Goślina i Czerwonak w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicach miejscowości Stęszewko i Zbierkowo oraz krajobrazu leśno-wodnego okolicach miejscowości Jerzykowo i Wronczyn, współpraca z gminą
Kostrzyn w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla pobiedziska”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego wzdłuż brzegów Warty, przy granicy z gminą Czerwonak, krajobrazu polno-leśnego w okolicach Lasku Marcelińskiego i Skórzewa, Lasu Sucholeskiego oraz Darzyboru, współpraca z gminami Rokietnica i Tarnowo Podgórne w rozwijaniu
walorów trasy widokowej „Pętla jez. Kierskiego”.
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Gmina

Planowane działania w celu ochrony otwartego krajobrazu kulturowego

Puszczykowo

Rokietnica
Skoki

Stęszew

Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły

Śrem

Tarnowo
Podgórne

Ochrona krajobrazu leśnego i polno-leśnego w północno-zachodniej części gminy, w obrębie
WPN, współpraca z gminami Mosina, Komorniki i Stęszew w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla WPN”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad Samicą Kierską, w okolicach miejscowości Pawłowice, w obrębie Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Współpraca z gminą Murowana Goślina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla Puszczy
Zielonka - północ”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jeziorami Strykowskim, Witobelskim i Łódzkim
oraz krajobrazu polno-leśnego w okolicy Będlewa, współpraca z gminami Puszczykowo, Komorniki i Mosina w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla WPN”.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Złotniki i Złotkowo oraz we
wschodniej części gminy, współpraca z gminami Czerwonak, Oborniki i Murowana Goślina
w rozwijaniu walorów trasy widokowej „Pętla biedruska”.
Ochrona krajobrazu leśno-wodnego w miejscowości Gruszczyn.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Lipnica oraz krajobrazu polno-leśnowodnego nad jeziorem Pamiątkowskim oraz nad zalewem rzeki Samy.
Ochrona krajobrazu polno-leśnego w okolicy miejscowości Dąbrowa i Nochowo oraz krajobrazu
polno-leśno-wodnego nad jez. Grzymysławskim oraz w miejscowości Psarskie oraz nad Wartą
w miejscowości Góra, współpraca z gminami Zaniemyśl i Kórnik w rozwijaniu walorów trasy
widokowej „Pętla kórnicka”.
Ochrona krajobrazu polno-leśno-wodnego nad jez. Lusowskim oraz w okolicach miejscowości
Batorowo, współpraca z gminami Rokietnica i Poznań w rozwijaniu walorów trasy widokowej
„Pętla jez. Kierskiego”.

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 28.
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5.3. Stan i kierunki
rozwoju transportu
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Radosław Bul, Jeremi Rychlewski

5.3.1. Sieć drogowa
Wprowadzenie
Celem opracowania jest wytyczenie kierunków rozwoju sieci drogowej na obszarze Metropolii
Poznań, wielofunkcyjnego multimodalnego węzła transportowego o znaczeniu europejskim
i krajowym. Na skutek realizacji wskazanych kierunków nastąpić powinna poprawa dostępności
transportowej metropolii, poszczególnych miast i gmin wchodzących w jej skład oraz zwiększenie
spójności całego obszaru.
Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjonowania układu drogowego wynika z rosnącej skali
przewozów osób i towarów w Metropolii Poznań. Konieczność poprawy dostępności drogowej
metropolii w układzie krajowym i europejskim podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych
i planistycznych rangi krajowej, m.in. Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Transportu do 2020,
czy też Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Z kolei dokumenty na szczeblu
regionalnym oraz lokalnym wskazują również na potrzebę wzmacniania spójności metropolii.
Konieczność poprawy dostępności transportowej w ujęciu zewnętrznym oraz wewnętrznym
zapisano m.in. w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, a także projekcie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego POM. Precyzyjne zapisy dotyczące potrzeby rozbudowy sieci
drogowej znajdują się w dokumentach strategicznych (ogólnych i sektorowych) oraz planistycznych
rangi lokalnej. Konieczność stworzenia multimodalnego wielofunkcyjnego węzła transportowego,
którego podstawą będzie układ drogowy podkreśla się w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej
– Metropolia 2020. Informacje o planach rozbudowy dróg można odnaleźć także w strategiach
rozwoju oraz dokumentach studialnych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gmin wchodzących w skład metropolii.

Diagnoza infrastruktury drogowej
W pierwszym etapie prowadzonych prac dokonano opisu stanu infrastruktury drogowej na
obszarze Metropolii Poznań. Podstawowe informacje o aktualnej sieci drogowej pozyskano
z instytucji zarządzających szlakami drogowymi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o. w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządów Dróg Powiatowych
w Poznaniu, Śremie, Wągrowcu, Szamotułach i Obornikach oraz urzędów gmin. Ponadto informacje
przestrzenne o aktualnych oraz planowanych przebiegach dróg uzyskano na podstawie analizy
dokumentów planistycznych szczebla regionalnego oraz gminnego. Do najważniejszych z nich
należały: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, projekt Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz dokumenty
studialne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym. Dodatkowe
źródło informacji stanowiły: baza danych istniejąca przy CBM UAM oraz informacje pozyskane

198
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU
5.3.1. Sieć drogowa

z jednostek naukowo badawczych (m.in. opracowania Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki
Poznańskiej oraz BIT Poznań).
Przeprowadzona inwentaryzacja dróg posłużyła do analizy przyszłych kierunków rozwoju
transportu drogowego. Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia nowych przebiegów szlaków
drogowych była analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu realizacji tak określonych
potrzeb w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach, gdzie stwierdzono deficyty istniejącej
infrastruktury zbadano uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz aktualny stan
zagospodarowania przestrzennego metropolii. Przy wyznaczaniu szlaków kluczowym kryterium
decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale demograficznym miejsca,
pozyskana na podstawie analizy rozmieszczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe
w dokumentach studialnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Przy projektowaniu szlaków
drogowych uwzględniano także potencjał gospodarczy danego miejsca. Istotnym kryterium branym
pod uwagę przy projektowaniu nowych dróg były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz
wynikające z nich ograniczenia. W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne
i polityczne (szczególnie na szczeblu lokalnym), uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz
uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących aktów normatywnych.
Obecnie istniejący układ drogowy Metropolii Poznań tworzą drogi krajowe (autostrada, drogi
ekspresowe i główne) drogi administrowane przez samorząd lokalny (wojewódzkie, powiatowe,
gminne) oraz drogi pozostałe (prywatne, spółdzielcze). Szkielet drogowy metropolii stanowią 2 szlaki
europejskie: E30 – jedna z najważniejszych dróg przebiegająca przez kontynent, łącząca m.in. Berlin
z Moskwą, oraz droga E261 – Gdańsk – Poznań – Wrocław, będąca trasą łącznikową sieci
europejskiej. Trasa E30, w polskiej nomenklaturze drogowej oznaczona numerem 2, na obszarze
metropolii w całości posiada klasę autostrady. Równolegle do autostrady przebiega droga krajowa
nr 92, o klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Trasa E261, oznaczona jako droga krajowa
nr 5 posiada w większości klasę drogi GP, a od 2012 roku przebiega nowym śladem, m.in. tzw.
Wschodnią (klasy S) i Południową (klasy A) Obwodnicą Poznania. Sieć dróg krajowych w metropolii
uzupełnia droga nr 11 z Bytomia do Kołobrzegu, której trasa do końca 2014 r. prowadziła częściowo
ulicami miasta Poznania (formalnie przebieg ten ma nadal status drogi krajowej). Obecnie droga ta
na odcinku od Kórnika do węzła Poznań Północ posiada klasę drogi ekspresowej (S11), a na odcinku
wspólnym z drogą nr 2 (A2) – klasę autostrady. Ostatnim szlakiem dróg krajowych w metropolii jest
trasa nr 32, w kierunku Zielonej Góry.
Długość dróg krajowych w Metropolii Poznań wynosi łącznie 234,7 km. Główny szlak
transportowy metropolii - autostrada A2 - ma długość 52,9 km, jego administratorem jest
Autostrada Wielkopolska S.A. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
administruje 70,2 km dróg ekspresowych, oraz pozostałymi drogami krajowymi o łącznej długości
111,6 km. Stan ponad połowy istniejącej infrastruktury dróg krajowych na podstawie Systemu Oceny
Stanu Nawierzchni (SOSN) oceniany jest jako dobry (51,2%). Jednocześnie 20,5% odcinków znajduje
się w złym stanie technicznym.
Ważną rolę w przemieszczeniach na obszarze metropolii odgrywają drogi, które z uwagi na
przebudowę podstawowego układu drogowego w ostatnich latach, utraciły status dróg krajowych.
Zgodnie z obowiązującymi zapisami zawartymi w Ustawie o drogach publicznych pojawienie się
nowej, równoległej drogi krajowej (najczęściej o klasie S) oznacza zmianę kategorii drogi, która
wcześniej posiadała ten status - jeżeli wyższe jednostki samorządu terytorialnego nie zgłoszą chęci
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przejęcia danej drogi, przechodzi ona na własność gminy, która od tego momentu odpowiada m.in.
za jej utrzymanie. Tymczasem funkcje, które taka droga nadal pełni (w tym natężenie ruchu
kołowego) oraz jej klasa (najczęściej GP lub G) wskazują jednoznacznie, że gmina nie powinna być
nią obarczana. Z tego też względu, z uwagi na inne przepisy prawne wspomnianej ustawy (droga
klasy GP lub G nie powinna być drogą gminną, poza tym automatyczna jej kategoryzacja jako
gminnej powoduje niespójność sieci dróg wyższych kategorii) oraz na brak zgody części samorządów
lokalnych na przejmowanie powyższych szlaków, w ramach niniejszego opracowania wprowadzono
dodatkową kategorię dróg publicznych, tzw. dawne drogi krajowe. W Metropolii Poznań powyższy
problem dotyczy byłych dróg krajowych nr 5 i 11, przebiegających przez obszar miasta Poznania oraz
gmin: Swarzędz, Pobiedziska oraz Suchy Las. Długość tych dróg wynosi łącznie 63,5 km, z czego 28,8
km stanowią drogi o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku.
Drogi wojewódzkie na obszarze metropolii tworzą sieć transportową między gminami
a miastem Poznaniem o łącznej długości 350,7 km. Do najważniejszych szlaków wojewódzkich
należą drogi, które prowadzą do głównego miasta metropolii, tj. DW 184 biegnąca z Przeźmierowa
do Szamotuł, DW 430 łącząca Poznań przez Luboń i Puszczykowo z Mosiną, DW 343 w kierunku
Śremu, DW 196 będąca głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku północno-wschodnim,
biegnącym przez Murowaną Goślinę do Wągrowca, oraz droga DW 307 łącząca Poznań z Bukiem
i Opalenicą. Warto też wspomnieć o biegnących obrzeżem metropolii drogach wojewódzkich
tworzących niedomknięty pierścień zewnętrzny – przebiegają one przez Murowaną Goślinę,
Oborniki Wlkp., Szamotuły, Buk, Stęszew, Mosinę, Kórnik i Kostrzyn.
Ważnym uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne.
Łączna długość tych dróg na obszarze metropolii wynosi ponad 4 tys. km. Warto podkreślić, że ponad
50% dróg gminnych stanowią drogi gruntowe. Szczególnie dużo dróg o nawierzchni nieutwardzonej
jest w silnie urbanizujących się gminach pierwszego pierścienia wokół miasta Poznania. Największą
gęstością sieci drogowej w metropolii charakteryzują się gminy miejskie (Poznań, Luboń
i Puszczykowo), najniższa gęstość sieci cechuje rozległe gminy miejsko – wiejskie (Pobiedziska,
Stęszew, Murowana Goślina i Skoki).
Jak wskazuje się w Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (2014) sieć
drogowa pełni istotną rolę w kształtowaniu skali i kierunków przemieszczeń w metropolii. Jej
ukształtowanie ma bezpośrednie przełożenie na przebieg ścieżek migracyjnych, w pewnym stopniu
warunkuje też ich długość. Konieczne jest prowadzenie działań na rzecz wzmacniania spójności
obszaru poprzez budowę zarówno głównej (drogi krajowe) jak i lokalnej (drogi wojewódzkie
i powiatowe) sieci drogowej, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu procesom suburbanizacji
i dezurbanizacji.
Silną stroną układu drogowego w metropolii jest duża gęstość sieci oraz korzystny ramowy
(pierścieniowy) układ wokół miasta głównego. Na tle innych podobnych jednostek w kraju należy
wskazać również na nienajgorsze (choć mimo to w wielu miejscach niedostateczne) parametry
techniczne dróg oraz ukończony w dużym stopniu docelowy – podstawowy układ sieci drogowej
o znaczeniu krajowym. Najsłabszą stroną istniejącego układu jest jego stan techniczny (wiele dróg,
w szczególności samorządowych, wymaga natychmiastowej wymiany nawierzchni, część dróg
powiatowych i gminnych stanowią szlaki nieutwardzone). Problemem jest też brak możliwości
przejęcia przez miasta ruchu samochodowego z podmiejskich części metropolii, wskutek czego
w tzw. wąskich gardłach powstają zatory drogowe, szczególnie widoczne na obszarze miasta
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centralnego metropolii. Istotnym problemem występującym na sieci drogowej jest także brak
obwodnic miast i miejscowości (mieszanie ruchu lokalnego i tranzytowego), co znacząco wpływa na
stopień bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców.
Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju układu drogowego jest potrzeba zapewnienia
wysokiej klasy technicznej i funkcjonalnej głównego szkieletu drogowego, którego celem jest
zapewnienie ruchu tranzytowego, oraz usprawnienie ruchu lokalnego. Głównym zadaniem
inwestycyjnym w zakresie infrastruktury drogowej jest dokończenie budowy obwodnicy Poznania
oraz stopniowa przebudowa pozostałych odcinków dróg nr 5 i nr 11 do klasy dróg ekspresowych (S).
W celu poprawy spójności sieci i zapewnienia zrównoważonego rozwoju metropolii (2. zasada
rozwoju przestrzennego metropolii) niezbędne są też inwestycje w infrastrukturę drogową
administrowaną przez Urząd Marszałkowski oraz jednostki powiatowe i gminne. Na drogach
wojewódzkich szczególnie istotną potrzebą jest konieczność budowy obwodnic, co pozwoli na
uspokojenie ruchu w miejscowościach oraz poprawi bezpieczeństwo. Niezbędne inwestycje w drogi
powiatowe obejmują dostosowanie ich sieci do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich,
zapewnienie dojazdu do nowych osiedli, prowadzenie nowych linii transportu autobusowego,
a w ograniczonym zakresie również ukształtowanie nowych połączeń. Należy jednak zaznaczyć, że
bardzo ważnym elementem jest podniesienie i poprawa spójności parametrów technicznych dróg
powiatowych, co pozwoli znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu. Realizacja powyższych zadań
wiąże się z koniecznością poniesienia dużych wydatków finansowych. Zdobycie finansowania w celu
realizacji projektów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego będą podstawowym
wyzwaniem dla rozwoju transportu drogowego w metropolii.
Zauważalne są problemy związane z niedostosowaniem sieci drogowej do obecnych
przepisów. Konieczna jest weryfikacja kategorii dróg, a także zadbanie o spójność technicznych
parametrów dróg i ich dostosowanie do wymogów klasy funkcjonalnej danej drogi.
Konieczność realizacji zadania w sposób zintegrowany wynika ze specyfiki sieci
transportowych. Układ drogowy metropolii tworzy jedną całość, w której bardzo często jeden
element (tzw. wąskie gardło) waży o przepustowości całej sieci. Takie wąskie gardło na ważnej
drodze może też powodować przenoszenie się ruchu na drogi niższych klas i kategorii,
niedostosowanych do tego ruchu funkcjonalnie i technicznie. Ponadto natężenie ruchu na szlakach
zależy od czynników niezależnych od jego położenia administracyjnego (istotniejszymi czynnikami
są chociażby: rozmieszczenie generatorów ruchu, czy też parametry szlaków). Z tego też względu
problemy komunikacyjne na obszarze metropolii należy rozwiązywać w ramach współpracy
pomiędzy wszystkimi administratorami dróg.

Kierunki rozwoju sieci drogowej
Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej mają na celu
ukształtowanie docelowego układu drogowego, podniesienie jakości przemieszczania się i poprawę
dostępności metropolii w układzie krajowym i europejskim oraz poprawę dostępności
poszczególnych miast i gmin wchodzących w jej skład.
Niniejsza koncepcja zakłada budowę sieci drogowej, której podstawą będzie hierarchiczny
układ pierścieniowy wokół miasta centralnego, zwany ramami. Na podstawowy układ drogowy
składać się będą autostrada A2, drogi ekspresowe S5 i S11 oraz droga krajowa stanowiąca
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obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania. Powyższy układ, tzw. IV rama, umożliwi
prowadzenie płynnego ruchu tranzytowego i lokalnego na obszarze metropolii. Sprawne
przemieszanie się pomiędzy gminami graniczącymi z Poznaniem oraz w samym Poznaniu zapewni
także planowana III rama komunikacyjna w Poznaniu – bezkolizyjna droga krajowa o klasie GP . Rolą
dróg wojewódzkich będzie, zapewnienie odpowiedniej przepustowości na wjazdach do miasta oraz
tranzyt międzydzielnicowy (tzw. II rama) w Poznaniu. Uzupełnieniem szkieletu drogowego będą
drogi powiatowe, których sieć powinna przyczynić się do wzmocnienia spójności całego obszaru.
Poza siecią miasta Poznania i układem ram przyjęto zachowanie istniejących szlaków dróg
krajowych i wojewódzkich, zakładając jednakże, że drogi te powinny omijać miejscowości, a każde
miasto powinno mieć w swojej bliskości drogę krajową lub wojewódzką. Zmiany w sieci dróg
powiatowych zaproponowano w celu dowiązania tych dróg do nowych przebiegów dróg krajowych
i wojewódzkich, a w kilku miejscach również dla poprawy logiki sieci.
Proponowane zmiany kategorii dróg oparto o następujące przepisy Ustawy o drogach
publicznych:
funkcję dróg krajowych, w tym prowadzenie szlaków międzynarodowych (drogi nr 2, 5), ważne
połączenia w skali kraju (11, 32), prowadzenie ruchu obwodowego dużych miast (III i IV rama),
zapewnienie alternatywy dla płatnych autostrad (92), zapewnienie połączeń istotnych dla
obronności kraju (IV rama i A2 łączące poligon w Biedrusku, lotnisko na Krzesinach i pomniejsze
obiekty wojskowe),
funkcję dróg wojewódzkich, zapewniających połączenia między miastami,
konieczność zapewnienia spójności sieci drogowej,
dostosowanie klas dróg do ich kategorii, stąd tzw. IV i III rama (klasy S i ulepszona GP) powinny
być drogami krajowymi, a inne drogi klasy GP co najmniej wojewódzkimi (II rama, dawne
przebiegi dróg krajowych nr 5 i nr 11).
Założono też prowadzenie regularnych linii autobusowych po drogach co najmniej powiatowych
oraz dążenie do usunięcia dróg krajowych i wojewódzkich z terenu miast, z wyjątkiem Poznania,
Lubonia (istniejąca autostrada) i Swarzędza (droga nr 92).
Najważniejsze zadania w celu realizacji docelowego układu drogowego w Metropolii Poznań
stanowią:
rozbudowa autostrady A2 do 3 pasów ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód;
budowa drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Poznań Północ – granica metropolii (Rożnowo)
oraz Kórnik Południe – granica metropolii (Dębiec, gm. Kórnik),
budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Poznań Zachód – granica metropolii (Wronczyn);
budowa drogi krajowej stanowiącej obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania na
odcinkach od węzła Kórnik Północ do węzła Poznań Wschód i od węzła Kleszczewo do węzła
Poznań Północ,
budowa III ramy komunikacyjnej jako obwodnicy Poznania,
przebudowa i rozbudowa układu dróg wojewódzkich, w tym m.in. budowa obwodnic: Obornik,
Szamotuł, Mrowina, Buku, Niepruszewa, Mosiny, Owińsk,
budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz podniesienie parametrów szlaków gminnych do
rangi dróg powiatowych, w tym m.in budowa obwodnic: Dopiewa, Swarzędza i Czapur czy też
budowa nowego mostu na Warcie w Luboniu.
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Analiza dynamiki zmian sieci drogowej w ostatnich latach pozwala na przypuszczenie, że wiele
z powyższych projektów ma szansę na realizację. Z uwagi na prowadzone procesy inwestycyjne
wydaje się realne ukończenie sieci podstawowych dróg krajowych (autostrada A2, drogi ekspresowe
S5 i S11) do roku 2022. Pomimo promowania przez UE innych form transportu nadal istnieje
możliwość współfinansowania inwestycji ze środków europejskich.
Zagrożeniem mogącym ograniczyć realizację inwestycji drogowych wskazanych w niniejszym
dokumencie jest ograniczony zasób środków finansowych. Problemem może okazać się także
konieczność utrzymania infrastruktury z uwagi na znaczny wzrost długości szlaków. Konieczne jest
więc zwiększenie wydatków na bieżące utrzymywanie dróg, szczególnie szlaków tworzących układ
podstawowy. Warto podkreślić także problem niezgodności dokumentów planistycznych na
szczeblu gminnym i regionalnym oraz zróżnicowanie interesów jednostek tworzących metropolie.
Problem stanowi także brak uwzględnienia niektórych przebiegów dróg w dokumentach
strategicznych i planistycznych oraz planach zarządców dróg, np. brak obwodnicy północnowschodniej w planach GDDKiA.
Podstawową rekomendacją wskazaną w niniejszym dokumencie jest potrzeba rozbudowy
podstawowego układu drogowego, który umożliwi poprawę dostępności i spójności obszaru
metropolii. Należy wspierać działania i lobbować na rzecz poprawy warunków transportu
drogowego poprzez budowę obwodnic miejscowości, przez które przebiegają kluczowe ciągi
komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. Należy dążyć do integracji form transportu drogowego
z innymi formami transportu w celu redukcji kosztów przemieszczania się i ograniczenia
zanieczyszczenia środowiska generowanego przez pojazdy mechaniczne.
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Mapa 29.
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Mapa 30.
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5.3.2. Sieć kolejowa i kolej metropolitalna
Wprowadzenie
Celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju transportu kolejowego na obszarze
Metropolii Poznań w zakresie rozbudowy i poprawy parametrów sieci kolejowej oraz uruchomienia
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Planowana infrastruktura kolejowa (zarówno sieciowa jak
i punktowa) umożliwi integrację funkcjonalną i przestrzenną różnych form transportu, przez co
wpłynie na poprawę powiązań transportowych między gminami na terenie metropolii. Realizacja
planu przyczyni się do poprawy dostępności transportowej metropolii i wzmocnienia spójności
całego obszaru.
Transportu kolejowy ma stosunkowo ma wciąż za mały w stosunku do możliwości udział w
ogólnej pracy przewozowej na obszarach zurbanizowanych, takich jak Metropolia Poznań. Z uwagi
na niewykorzystany potencjał przewozowy tej formy transportu wskazuje się, by kolej pełniła dużo
istotniejszą rolę w transporcie pasażerskim na obszarze metropolii. Znaczenie poprawy dostępności
transportu kolejowego w obszarze metropolitalnym Poznania podkreśla się w Strategii Rozwoju
Transportu do 2020. O potrzebie rozbudowy i poprawy parametrów linii kolejowych na obszarze
zurbanizowanym Poznania przekonują także zapisy dokumentów na szczeblu regionalnym.
Wskazuje się w nich na potrzebę poprawy spójności regionu i zapewnienia dostępności do głównego
miasta układu osadniczego (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. W projekcie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawiono m.in
propozycję modelu funkcjonowania transportu zbiorowego na obszarze metropolii, w którym
wskazuje się na konieczność utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Podobny zapis znalazł
się także w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (Program 2.2).
W dokumentach rangi lokalnej, m.in. strategiach rozwoju (w tym sektorowych strategiach rozwoju
transportu) oraz dokumentach studialnych zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących
w skład metropolii wskazuje się także na potrzebę integracji transportu publicznego. Ważna w tym
kontekście jest rola transportu kolejowego, który stanowić powinien szkielet transportu zbiorowego
w Metropolii Poznań.

Diagnoza transportu kolejowego w metropolii
Punktem wyjścia w diagnozie transportu kolejowego na terenie metropolii jest inwentaryzacja
infrastruktury kolejowej w tej skali przestrzennej. Informacje o aktualnej sieci kolejowej pozyskano
z instytucji zarządzającej liniami kolejowymi, tj. PKP PLK S.A. Odział Regionalny w Poznaniu.
Informacje przestrzenne o aktualnych oraz planowanych przebiegach linii kolejowych uzyskano na
podstawie analizy dokumentów planistycznych szczebla regionalnego oraz gminnego. Do
najważniejszych z nich należały: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Wielkopolskiego, projekt Planu zagospodarowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz
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dokumenty studialne i miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na szczeblu gminnym.
Dodatkowe źródło informacji (m.in. o lokalizacji przystanków, stanie infrastruktury kolejowej)
stanowiły bazy danych Centrum Badan Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.
Przeprowadzona inwentaryzacja posłużyła do wyznaczenia kierunków rozwoju transportu
kolejowego w obszarze funkcjonalnym Poznania. Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia
nowych przebiegów linii kolejowych była analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu
realizacji tak określonych potrzeb w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach, gdzie
stwierdzono deficyty istniejącej infrastruktury, zbadano uwarunkowania techniczne
i infrastrukturalne oraz aktualny stan zagospodarowania przestrzennego metropolii. Przy
wyznaczaniu nowych linii kolejowych, a także lokalizacji nowych przystanków, kluczowym kryterium
decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale demograficznym miejsca
oraz możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, pozyskana na podstawie
analizy rozmieszczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w dokumentach studialnych na
szczeblu regionalnym i lokalnym. Uwzględniano także potencjał gospodarczy danego miejsca.
Istotnym kryterium branym pod uwagę przy projektowaniu nowych i modernizacji starych linii
kolejowych były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz wynikające z nich ograniczenia.
W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne i polityczne (szczególnie na
szczeblu lokalnym), oraz uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących aktów
normatywnych.
Infrastrukturę kolejową w Poznaniu i powiecie cechuje duża spójność oraz korzystny
gwiaździsty układ (wszystkie linie prowadzą promieniście do głównego dworca w Poznaniu).
Ponadto większość z nich ma również bezpośrednie (i omijające główną stację osobową) połączenie
ze stacją rozrządową Poznań Franowo. Miasto i metropolia są również bardzo korzystnie położone
w układzie sieci krajowej. Sprawia to, że Metropolia Poznań dzięki stosunkowo dużej liczbie połączeń
kolejowych jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Stacja Poznań Główny
zajmuje drugie miejsce pod względem liczby odprawianych pasażerów w kraju (większą liczbę
pasażerów obsługuje jedynie dworzec Warszawa Centralna).
Podstawę układu kolejowego w metropolii stanowią najważniejsze linie kolejowe, według
polskiej nomenklatury nazywane magistralami kolejowymi. Są to linie:
E20 (według polskiej klasyfikacji linia nr 3) Kunowice – Terespol, tj. szlak w kierunku Wrześni,
Konina i Warszawy oraz Buku, Opalenicy i Berlina,
E59 (linia nr 351 i nr 271) Świnoujście – Chałupki, tj. szlak w kierunku Rokietnicy, Szamotuł
i Szczecina oraz Mosiny, Kościana, Leszna i Wrocławia,
linie kolejowe nr 352, 395, 801, 802, 804 które stanowią towarową obwodnicę Poznania.
Następne w hierarchii ważności są linie główne, zwane także pierwszorzędnymi:
linia kolejowa nr 353 w kierunku Gniezna, Bydgoszczy i Gdańska,
linia kolejowa nr 272 w kierunku Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego,
linia kolejowa nr 354 w kierunku Obornik, Piły i Kołobrzegu,
oraz krótkie odcinki łącznic kolejowych.
Powyższe linie są liniami znaczenia państwowego. Uzupełnieniem tego układu są
jednotorowe niezelektryfikowane linie drugorzędne, zwane także regionalnymi:
linia kolejowa nr 356 ze stacji Poznań Wschód w kierunku Wągrowca,
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linia kolejowa nr 357 ze stacji Luboń w kierunku Wolsztyna.
Poznański węzeł kolejowy skupia linie prowadzące w 9 kierunkach. Stan techniczny
infrastruktury kolejowej jest zróżnicowany: część linii zostało w ostatnim okresie
zmodernizowanych. Dotyczy to przede wszystkim linii nr 3 w kierunku Warszawy i Berlina (cała linia
została dostosowana do prędkości 160 km/h, z wyjątkiem wybranych odcinków), linii nr 356 do
Wągrowca i nr 357 do Wolsztyna oraz linii do nr 353 w kierunku Gniezna. Aktualnie modernizowana
jest linia nr 271 do Wrocławia, a w najbliższym czasie modernizacja ma objąć linię nr 351 w kierunku
Szczecina. W najgorszym stanie technicznym są linie: nr 272 w kierunku Jarocina (szczególnie tor
w stronę Poznania oraz odcinek linii na terenie miasta), a także nr 354 do Piły (na której prędkość
rozkładowa na rzadko którym odcinku szlaku przekracza 80km/h, a licznie występują ograniczenia
prędkości nawet do 40 km/h).Ponadto w ostatnich dziesięcioleciach część linii zostało wyłączonych
z eksploatacji: w przeszłości w obszarze Metropolii Poznań uruchamiano pociągi m.in z Poznania
przez Rokietnicę do Pniew, z Poznania do Osowej Góry przez stację Puszczykówko, z Szamotuł do
Międzychodu, z Obornik do Wronek, z Mieszkowa przez Śrem do Czempinia, ze Skoków do Janowca
Wielkopolskiego i ze Sławy Wielkopolskiej do Gniezna. Aktualnie ruch pasażerski jest na tych liniach
zawieszony.
Słabymi stronami sieci kolejowej w metropolii są, obok stanu technicznego poszczególnych
szlaków, także ograniczona przepustowość węzła poznańskiego (szczególnie odcinków: Poznań
Wschód – Poznań Główny oraz Poznań Główny – Poznań Jeżyce (POD)), podporządkowanie
przewozów lokalnych przewozom międzyregionalnym, zbyt mała częstotliwość kursowania
pociągów regionalnych, a także niekorzystna lokalizacja części przystanków, która ogranicza dostęp
do kolei dla mieszkańców (Transport w aglomeracji poznańskiej, 2010).
Kolej spełnia ważną funkcję w połączeniach regionalnych i w ruchu podmiejskim. Likwidacja
niektórych połączeń doprowadziła do obniżenia standardów dostępności kolei dla obsługi
Metropolii Poznań, co spowodowało odpływ pasażerów, w małym stopniu na rzecz komunikacji
autobusowej, a przede wszystkim do samochodów (Strategia ZIT dla MOF Poznania, 2014).
Transport kolejowy odgrywa zdecydowanie zbyt małą rolę w obsłudze przewozowej metropolii,
w stosunku do swojego potencjału. W rozwiązaniu tej kwestii pomóc ma utworzenie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej oraz budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych w Poznaniu i gminach
metropolii. Pierwszym krokiem do realizacji projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie
Metropolia Poznań jest stworzenie dokumentu: „Masterplan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
Utworzenie PKM, obok potrzeby modernizacji infrastruktury i określenia zasad prowadzenia
pociągów akceptowalnych dla systemu kolei metropolitalnej, jest głównym wyzwaniem
rozwojowym dla transportu kolejowego w Metropolii Poznań. Kluczowym zadaniem jest także
potrzeba integracji przestrzennej, taryfowej i organizacyjnej kolei z innymi formami transportu. Aby
zrealizować to zadanie niezbędne jest zintegrowane podejście do tematu rozwoju kolei na obszarze
metropolii. Ważnym wyzwaniem jest także potrzeba zakupu nowego taboru w celu poprawy
komfortu podróżowania.
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Kierunki rozwoju sieci kolejowej
Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej mają na celu
stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości
przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także
będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego. Realizacja planów zawartych
w Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na wzrost
konkurencyjności obszaru z uwagi na poprawę dostępności transportowej w układzie krajowym
i europejskim oraz lokalnym.
Sieć transportu kolejowego na obszarze Metropolii Poznań powinna zostać rozbudowana
i zmodernizowana. Planuje się zachowanie obecnego układu sieci kolejowej, której podstawą jest
układ gwiaździsty z punktem centralnym w Poznaniu (dla ruchu towarowego – w Poznaniu
Franowie). Planuje się modernizacje linii/tras i podnoszenie ich parametrów technicznych – dotyczy
to niemalże wszystkich linii wchodzących w skład Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK). Z uwagi
na plany rozwoju systemu kolei dużej prędkości (KDP) w Polsce w dokumencie uwzględnia się także
jej przebieg przez obszar metropolii. Dodatkowo istniejąca sieć kolei konwencjonalnej zostanie
rozbudowana o linię kolejową do Tarnowa Podgórnego przez terminal lotniczy na Ławicy.
Kluczowym zadaniem związanym z rozwojem transportu kolejowego będzie utworzenie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej – jej celem ma być uzupełnienie oferty przewozowej kolei do standardów
metropolitalnych w relacjach aglomeracja – miasto, a także pomiędzy wybranymi lokalizacjami
w ramach pozamiejskiej aglomeracji. Jakość tego przejazdu powinna być na tyle wysoka, aby
zachęcić dotychczasowych kierowców do skorzystania z pociągu; jej uzyskanie (szczegółowo opisane
przez Rychlewskiego, 2011) wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej prędkości, gwarancji
dowozu i powrotu, oraz właściwego kształtowania stacji i przystanków, a więc działań na obszarze
całej aglomeracji (Bul, Rychlewski, 2012). Istotnym zagadnieniem związanym z systemem PKM
będzie integracja czasowa, przestrzenna i taryfowa różnych form transportu.
Koncepcja kolei metropolitalnej koncentruje się na przewozach pasażerskich, jednakże
strategia transportowa nie może pomijać przewozów towarowych. Dla aglomeracji istotny jest
kompromis pomiędzy ruchem towarowym i osobowym, uwzględniający konieczność zaopatrywania
w towary (w tym dostaw na określony czas w normalnych godzinach pracy) bez nadmiernego
obciążania sieci drogowej.
Najważniejszymi zadaniami w sferze rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej w metropolii
są:
budowa linii KDP przebiegającej przez metropolię na kierunku wschód – zachód,
modernizacja i podnoszenie parametrów infrastruktury kolejowych, przede wszystkim linii nr
3, 271, 272, 341, 351, 353, 354, 369,
rozbudowa układu torowego Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK) poprzez dobudowę
torów na odcinkach Poznań Główny – Poznań Wschód i Poznań Główny – Poznań POD),
ograniczenie kolizyjności południowej głowicy stacji Poznań Główny (w tym wykorzystanie
dawnego połączenia do stacji towarowej), zwiększenie przepustowości stacji Poznań
Starołęka,
budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi: nr 354 w kierunku Piły i nr 395 towarową
obwodnicą Poznania, która umożliwi uruchomienie w przyszłości połączeń pomiędzy centrum
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miasta a jego północną częścią,
budowa jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej do Tarnowa Podgórnego,
utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (siedem tras PKM),
budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych przy przystankach kolejowych.
Kluczowym projektem infrastrukturalnym finansowanym i realizowanym przez władze
centralne będzie budowa linii Kolei Dużych Prędkości. Projekt aktualnie znajduje się w fazie
koncepcyjnej z możliwością realizacji po roku 2020. Z uwagi na charakterystykę Poznańskiego Węzła
Kolejowego rozważa się dwa warianty przebiegu linii KDP przez obszar metropolii.
Pierwszy wariant zakłada wejście linii KDP do Poznania od strony wschodniej w śladzie
obecnej linii nr 272. W okolicach stacji Poznań Starołęka szlak prowadzić ma w kierunku zachodnim
w ciągu linii nr 801. Po dotarciu do stacji Poznań Górczyn linia KDP będzie przebiegać równolegle do
linii nr 3 z niewielkimi odchyleniami w okolicach Palędzia i Buku (z uwagi na konieczność innego
profilowania łuków aniżeli w przypadku konwencjonalnej linii kolejowej). W ramach tego wariantu
zakłada się utworzenie nowego przystanku w okolicach skrzyżowania ulic 28 Czerwca i Południowej
w Poznaniu. We wskazanym miejscu powstanie główna stacja przesiadkowa miasta w relacjach
dalekobieżnych. Ponadto planuje się utworzenie przystanków kolejowych na liniach nr 3 i nr 272
w bliskiej odległości od nowej stacji. Powyższy wariant można zmodyfikować wprowadzając linię
KDP na stację Poznań Główny. Przebieg linii wyznacza korytarz linii nr 272 oraz nr 3. Z uwagi jednakże
na duże straty czasowe związane z dojazdem składu na dworzec w centrum miasta i koniecznością
zmiany czoła pociągu omawiany wariant nie jest w niniejszym opracowaniu rekomendowany do
realizacji.
Wariant drugi zakłada budowę pod miastem na potrzeby KDP specjalnego tunelu. W okolicach
stacji Poznań Krzesiny linia odbijałaby na północ i przebiegała równolegle do ulicy Krzywoustego.
Odcinek tunelowy o długości 7,2 km zaczynałby się przed rondem Rataje, a kończył w okolicach
skrzyżowania ulic Bukowskiej i Prostej. Dalej linia biegłaby równolegle do ulicy Bukowskiej
w okolicach Portu Lotniczego Ławica, a następnie odbijałaby na północ w kierunku Gorzowa
Wielkopolskiego lub na południe gdzie w okolicach Buku łączyłaby się z linią kolejową nr 3. W tym
wariancie zakłada się funkcjonowanie 2 przystanków na linii KDP tj. stacji Poznań Główny oraz
przystanku Poznań Ławica.
Warto podkreślić, że oba warianty mają określone wady i zalety. Zaletą wariantu I są niższe
koszty budowy nowej infrastruktury oraz możliwość utworzenia nowego centrum komunikacyjnego
Poznania na mało obecnie atrakcyjnych terenach przeznaczonych pod funkcje transportowe. Zaletą
wariantu tunelowego jest wzmocnienie roli dworca Poznań Główny jako głównego punktu
przesiadkowego miasta oraz możliwość obsługi portu lotniczego. Podstawową wadą wariantu
tunelowego jest koszt budowy infrastruktury, który może sięgnąć na obszarze metropolii 5 mld
złotych.
Kolejnym projektem wskazywanym do realizacji w niniejszym dokumencie jest koncepcja
budowy nowej linii kolejowej, o długości 19,1 km, łączącej Poznań z silnie urbanizującą się gminą
Tarnowo Podgórne. Projekt zakłada, że linia będzie rozpoczynać się w okolicach kompleksu
rekreacyjnego Tarnowskie Termy, a następnie przebiegać ma równolegle do DK 92, by w okolicach
węzła drogowego Poznań – Tarnowo Podgórne odbić na południowy wschód. Koncepcja zakłada
przejście linii kolejowej między Przeźmierowem a Wysogotowem i jej przebieg po północnej stronie
ul. Bukowskiej w Poznaniu w okolicach terminala lotniczego PL Ławica. Koniec linii przewidziano
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w okolicach ul. Przelot w Poznaniu, gdzie projektowana linia kolejowa będzie łączyć się z linią nr 351
Poznań – Szczecin. W ramach koncepcji przewiduje się budowę 8 przystanków kolejowych. Szacuje
się, że koszt budowy tej jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej wyniesie około 250 – 300
mln zł.
Największym
projektem
organizacyjno-techniczno-finansowym
przedstawionym
w niniejszej koncepcji jest plan utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Idea kolei
metropolitalnej ma swoją kilkudziesięcioletnią historię. Obecne warunki demograficzne
i gospodarcze wymusiły jednak zmianę jej charakteru: konkurencja indywidualnego transportu
samochodowego stała się bowiem bardzo silna, a cele podróży w centrum aglomeracji – Poznaniu –
zwiększyły swoje rozproszenie. Oparcie systemu transportowego aglomeracji na samochodach
prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, którym sprawna kolej metropolitalna może
przeciwdziałać.
Celem kolei metropolitalnej jest zapewnienie sprawnego, komfortowego i konkurencyjnego
wobec samochodu transportu do centrum aglomeracji, a także umożliwienie przejazdu między
poszczególnymi miejscowościami metropolii. Skutkami uruchomienia kolei metropolitalnej będą:
ograniczenie konieczności rozbudowy układu drogowego, a w rezultacie znaczące obniżenie
kosztów budowy infrastruktury transportowej w całej aglomeracji (również po uwzględnieniu
kosztów rozbudowy infrastruktury kolejowej),
ograniczenie konieczności rozbudowy infrastruktury parkingowej na drogich terenach
śródmieścia Poznania,
ograniczenie zatłoczenia dróg w centrum Poznania i na granicy z powiatem ziemskim,
poprawę bezpieczeństwa na drogach aglomeracji, w szczególności na drogach powiatowych,
poprawę jakości życia (obniżenie hałasu, uspokojenie ruchu) mieszkańców Poznania,
umożliwienie efektywniejszego wykorzystania czasu przez mieszkańców aglomeracji –
mieszkańcy ci będą mogli, zamiast prowadzić pojazd czy szukać miejsca parkingowego,
wykorzystać czas jazdy na wypoczynek, czytanie czy inne ważne czynności,
zapewnienie lepszego dostępu do centralnych usług metropolii (szkolnictwo, kultura, usługi)
dla osób pozbawionych możliwości prowadzenia samochodu – z przyczyn stałych
(ekonomicznych,
zdrowotnych,
wiekowych)
bądź
chwilowych
(zdrowotnych,
gastronomicznych),
zapewnienie dostępności transportowych węzłów metropolitalnych o zasięgu
ponadregionalnym (połączenia kolejowe i lotnicze, a także łączność dużej jakości),
zapewnienie możliwości szybkiego przemieszczania się dla osób gotowych za to zapłacić –
z jednej strony obejmuje to osoby których czas jest bardzo cenny, z drugiej dostawców,
mogących dzięki temu obsłużyć więcej klientów, z trzeciej natomiast tych którzy okazjonalnie
potrzebują ponadstandardowej dostępności,
włączenie społeczne osób gorzej radzących sobie w życiu oraz niepełnosprawnych,
realizację zasady zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, ochrony
środowiska i egalitarności,
realizację założeń inteligentnego rozwoju metropolii.
Postulat istotnego ograniczenia kosztów przy zapewnianiu dobrego systemu transportu
w aglomeracji wymaga wykorzystania istniejącej sieci kolejowej i posiadanych przez nią rezerw
przepustowości. Sieć Poznańskiego Węzła Kolejowego obejmuje 9 linii radialnych (plus jedną po
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której pociągi już nie jeżdżą), obsługujących prawie wszystkie (z wyjątkiem 2) gminy aglomeracji.
O potencjale sieci kolejowej świadczy też skuteczność przyciągania nowych pasażerów przez pociągi
na zmodernizowanej linii nr 356, a także ilość pasażerów jadących od strony Gniezna i Kościana.
Należy się spodziewać, że poprawa jakości oferty kolejowej przyciągnie znaczącą liczbę kolejnych
pasażerów, w tym tych, którzy dzisiaj dojeżdżają do Poznania własnymi samochodami.
Powyższy sukces odnotowały pociągi kursujące jako pociągi regionalne. W godzinach szczytu
pociągi te kursują z częstotliwością odpowiednią dla pociągów metropolitalnych, na niektórych
odcinkach wypełniając optymalną intensywność ruchu kolejowego – w tych godzinach brakuje więc
przepustowości dla kolejnego segmentu przewozów kolejowych. Z tego względu założono
komplementarność planowanego systemu metropolitalnego z istniejącym systemem regionalnym –
pociągi regionalne/metropolitalne, opisywane dalej jako pociągi aglomeracyjne, powinny razem
kształtować takt metropolitalny, a także realizować wzajemne skomunikowanie.
Aby zachęcić pasażerów do korzystania z pociągów aglomeracyjnych, a jednocześnie być
w zgodzie z wymogami ekonomicznymi, konieczne jest zapewnienie wielu elementów, które
pozwolą na stworzenie marki kolei metropolitalnej. Ważne jest, aby uruchomienie tego nowego
segmentu przewozów rzeczywiście gwarantowało dużą jakość obsługi. Wśród wymogów można
wymienić czas podróży, komfort pasażera i integrację taryfową. Ważne są więc działania
towarzyszące, takie jak:
kształtowanie osiedli w sposób zapewniający krótkie (do 500 m) dojścia do przystanku,
możliwość zaparkowania roweru, a także zapewnienie połączeń autobusowych
skomunikowanych z koleją aglomeracyjną;
punktualność kursowania kolei, nadrzędną w segmentach czasowych przeznaczonych dla kolei
aglomeracyjnej wobec pociągów kwalifikowanych;
częstotliwość kursowania kolei, nie mniejszą niż godzinną, ale docelowo 30, 20 lub 15
minutową, w zależności od trasy; pociągi powinny kursować między godzinami 4 i 24, przy
czym można dopuścić redukcję o połowę częstotliwości w godzinach wczesnorannych (do 7mej), wieczornych (po 19-tej), czy południowych;
gwarancja przewozu, a więc posiadanie sprawnego taboru z odpowiednimi rezerwami,
a w razie wypadku zapewnienie dobrej informacji na temat zastępczego i alternatywnego
transportu; elementem gwarancji przewozu jest też zapewnienie mało opłacalnych kursów
wieczornych, pozwalających wrócić do domu po załatwieniu różnych spraw lub potrzeb (np.
kulturalnych) w centrum metropolii;
prędkość, w tym prędkość maksymalna na poziomie 140 – 160 km/h na liniach
zelektryfikowanych, 120 km/h na liniach niezelektryfikowanych i 80 – 120 km/h na szlakach
graniczących ze stacją Poznań Główny, z dopuszczeniem lokalnych ograniczeń;
odpowiednie kształtowanie przystanków dla minimalizacji wydłużenia drogi i czasu dojścia
z osiedli oraz przy przesiadaniu się do autobusów i tramwajów;
dostosowanie kolejowych przewozów towarowych do potrzeb odbiorców, w tym
ukształtowanie i wykorzystanie aglomeracyjnych i lokalnych centrów logistycznych.
Istotnymi elementami zapewnienia pasażerom komfortu podróży są:
kształtowanie wygodnych i bezpiecznych dojść do przystanków (a także węzłów
przesiadkowych), z ograniczeniem konieczności pokonywania różnic wysokości;
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zapewnienie parkingów dla rowerów i samochodów, a także możliwości podwiezienia
pasażera lub klienta taksówki w bezpośrednią bliskość peronów;
ochrona pasażerów na przystankach przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie dojścia
wolnego od przeszkód (np. koszy na śmieci czy słupów), utrzymanie peronów w czystości
i dobrym stanie technicznym;
zapewnienie miejsc siedzących, przynajmniej dla pasażerów jadących dłużej niż 15 minut;
taktowanie rozkładu jazdy, a także skomunikowanie rzadziej kursujących pociągów
aglomeracyjnych na stacji Poznań Główny;
eksploatacja taboru o odpowiednim standardzie, w tym dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Dla realizacji powyższego programu jakościowego przewiduje się uruchomienie systemu kolei
aglomeracyjnej, łączącego kolej metropolitalną i regionalną. Planuje się etapowe wdrażanie
systemu, uzależnione od możliwości finansowych, inwestycji poprawiających przepustowość
i rzeczywistego zagospodarowania terenów aglomeracji – z tego też powodu niektóre decyzje
dotyczące kształtu sieci należy pozostawić otwarte. System zakłada:
ukształtowanie 6 tras (S1, S2, S3, S4, S5, S7) regionalnych, orientacyjnie sięgających stolic
powiatów sąsiadujących z poznańskim powiatem ziemskim, kursujących z częstotliwością
godzinną (dla trasy S1 – półgodzinną);
ukształtowanie 6 tras (S11, S22, S33, S55, S66) metropolitalnych o orientacyjnym zasięgu
powiatu ziemskiego, kursujących z częstotliwością godzinną lub częściej; dopuszcza się aby ich
trasy były skrócone bądź łączone.
dopuszczenie zmniejszenia częstotliwości w godzinach wczesnorannych, wieczornych
i południowych;
przy małej częstotliwości skomunikowanie pociągów na stacji Poznań Główny, a przy dużej –
wydzielenie peronów dla pociągów aglomeracyjnych (integrację przestrzenną segmentu );
zagwarantowanie taktowania w rozkładzie jazdy i realizacji punktualnych kursów.
Uruchomienie pierwszego etapu kolei nie wymaga inwestycji infrastrukturalnych, natomiast
dla rozwoju tego systemu w kierunku docelowego układu konieczne jest:
stopniowe modernizowanie linii nr 272, 351, 354 i 357 oraz linii Poznańskiego Węzła
Kolejowego;
odbudowa fragmentów linii nr 363 i budowa nowej linii na lotnisko Ławica i do Tarnowa
Podgórnego;
zwiększenie liczby torów na szlakach graniczących ze stacjami Poznań Główny oraz Poznań
Starołęka, a także obniżenie kolizyjności na południowej głowicy stacji Poznań Główny poprzez
odbudowanie wiaduktu kolejowego i przebudowę układu torowego;
poprawa systemu s.r.k. na terenie Poznania i na wybranych przejazdach kolejowych;
modernizacja stacji i przystanków ukierunkowana na poprawienie obsługi pasażerów.
Analiza dynamiki procesów inwestycyjnych zachodzących w sieci kolejowej na obszarze
Metropolii Poznań w ostatnich latach pozwala na przypuszczenie, że powyższe projekty zostaną
zrealizowane. Największe wątpliwości dotyczą Kolei Dużych Prędkości. Budowa linii KDP to projekt
skali ogólnopolskiej, przygotowywany przez władze centralne, stąd wpływ samorządu na jego
realizację jest bardzo ograniczony. Warto jednakże prowadzić działania na rzecz realizacji projektu
oraz wskazać ostateczny przebieg linii przez obszar metropolii. Szanse na realizacje projektu
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w ostatnim czasie rosną, przede wszystkim z uwagi na możliwość współfinansowania tej inwestycji
ze środków europejskich.
Zagrożeniem mogącym ograniczyć realizację inwestycji infrastrukturalnych wskazanych
w niniejszym dokumencie jest potencjalny brak środków finansowych. Problemem może okazać się
także konieczność utrzymania infrastruktury i wysokie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
systemu kolei metropolitalnych. Nie należy też zapominać o konieczności zmiany podejścia do
punktualności i gwarancji realizacji przewozu przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK.
Dużo też zależy od uzyskania efektu synergii transportu lokalnego (gminnego i miejskiego),
metropolitalnego i dalekobieżnego, w tym odpowiedniej integracji przestrzennej, czasowej
i taryfowej.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Wskazane powyżej działania wynikają z potrzeby realizacji strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania (2014). Przeprowadzenie wyżej wymienionych projektów przyczyni się do
realizacji celu nadrzędnego rozwoju metropolii „Umiejętne połączenie potencjału miasta Poznania,
sąsiednich gmin i powiatu poznańskiego w celu budowy zintegrowanej i nowoczesnej metropolii
sukcesu”. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej pozwolą na zwiększenie udziału
transportu publicznego w strukturze przemieszczeń na obszarze metropolii. Plany przedstawione
w KKRPMP przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 2. Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania „Rozwój infrastruktury transportowej z preferencją dla niskoemisyjnej
i zintegrowanej komunikacji publicznej”. Struktura celów i priorytetów ZIT dla MOF Poznania została
oparta na osiach i programach strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 – uzgodnionej pomiędzy wszystkimi podmiotami
samorządowymi tworzącymi Metropolię oraz szeroko konsultowanej społecznie. Realizacja działań
przyjętych w Koncepcji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na
realizację zapisów powyższych dokumentów strategicznych. Wynikiem zmian zaproponowanych
w dokumencie będzie powstanie układu transportu kolejowego, który zapewni dobrą dostępność
i zrównoważony rozwój metropolii, a także przyczyni się do poprawy dostępności Poznania.
Podstawową rekomendacją wskazaną w poniższym dokumencie jest potrzeba modernizacji
szlaków kolejowych i uruchomienia kolei metropolitalnej na obszarze Metropolii Poznań. Realizacja
działania przyczyni się do poprawy dostępności i spójności obszaru metropolii. Istotne są działania
na rzecz integracji form transportu szynowego z innymi formami transportu w celu redukcji kosztów
przemieszczania się i poprawy dostępności czasowej. Władze gmin powinny również prowadzić
politykę przestrzenną i transportową, której celem będzie zwiększenie udziału przemieszczeń przy
wykorzystaniu transportu zbiorowego. W ramach działań gmin wskazuje się przede wszystkim na
potrzebę przejmowania dworców kolejowych i tworzenie w ich rejonie zintegrowanych punktów
przesiadkowych.
Z uwagi na niewykorzystany potencjał oraz charakterystykę poszczególnych środków
transportu postuluje się by kolej pełniła najistotniejszą rolę w podróżach w Metropolii Poznań.
Ważne są działania na rzecz poprawy warunków podróżowania poprzez zwiększenie częstotliwości
połączeń, gwarancję punktualnego przejazdu i podniesienie komfortu podróży.
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Realizacja rekomendacji powinna odbywać się poprzez przygotowanie i wdrożenie
programów strategicznych w dokumentach strategicznych i planistycznych, m.in Strategii rozwoju
kraju, Strategii rozwoju transportu do 2020, Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego,
Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 oraz strategii rozwoju jednostek
gminnych. Postuluje się wskazanie potrzeby uruchomienia kolei metropolitalnej w zakresie
wskazanym w powyższym dokumencie w Planie Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego
dla Miasta Poznania. Ważnym zadaniem w celu realizacji zamierzeń jest pozyskanie środków
finansowych. Realizacja zadań związanych z rozwojem transportu szynowego powinna uwzględniać
przede wszystkim środki samorządowe oraz środki z Unii Europejskiej, szczególnie w zbliżającej się
perspektywie finansowej 2014 – 2020. W tym przypadku niezbędne jest wpisanie powyższych
inwestycji infrastrukturalnych jako istotnych projektów realizowanych w ramach kontraktu
terytorialnego, WRPO oraz puli przeznaczonej na MOF Poznania w ramach ZIT. Dotyczy to
szczególnie projektu kolei metropolitalnej, która powinna stać się podstawowym środkiem
transportu zbiorowego w metropolii.
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Mapa 31.
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Mapa 32.
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Mapa 33.
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Mapa 34.
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5.3.3. Sieć tramwajowa
Wprowadzenie
Celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju transportu tramwajowego na obszarze
Metropolii Poznań. W ramach opracowania przewidziano rozbudowę i poprawę parametrów sieci
tramwajowej oraz powstanie zintegrowanych punktów przesiadkowych. Planowana infrastruktura
(zarówno sieciowa jak i punktowa) umożliwi integrację funkcjonalną i przestrzenną różnych form
transportu, przez co wpłynie na intensyfikację powiązań transportowych pomiędzy jednostkami
gminnymi. Realizacja planu przyczyni się do poprawy dostępności transportowej metropolii
i wzmocnienia spójności całego obszaru. Rezultatem wdrożenia zapisów dokumentu kierunkowego
będzie także poprawa pozycji konkurencyjnej Metropolii Poznań w układzie krajowym
i kontynentalnym.
Potrzeba rozbudowy i poprawy funkcjonowania transportu szynowego, w tym tramwajowego,
wynika z rosnących potrzeb przewozowych i skali mobilności w Metropolii Poznań. Konieczność
poprawy dostępności transportu publicznego w tym przede wszystkim szynowego w metropolii
podkreśla się w wielu dokumentach strategicznych i planistycznych rangi krajowej, m.in. Strategii
Rozwoju Transportu do 2020. O potrzebie rozbudowy tras tramwajowych na obszarze
zurbanizowanym Poznania przekonują zapisy dokumentów na szczeblu lokalnym. Szczególnie
wskazuje się w nich na potrzebę poprawy spójności obszaru i zapewnienia dostępności na obszarze
głównego miasta układu osadniczego. W dokumentach rangi lokalnej, m.in. strategiach rozwoju
(w tym sektorowych strategiach rozwoju transportu) oraz dokumentach studialnych i miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład metropolii wskazuje się także
na potrzebę integracji transportu publicznego. Ważna w tym kontekście jest rola transportu
szynowego (w tym tramwajowego), który stanowić powinien jeden z kluczowych elementów
szkieletu transportu publicznego w Metropolii Poznań.

Stan sieci tramwajowej
Informacje o aktualnej sieci tramwajowej pozyskano z instytucji zarządzającej trasami
tramwajowymi, tj. MPK Poznań. Informacje przestrzenne o aktualnych oraz planowanych
przebiegach tras tramwajowych uzyskano na podstawie analizy dokumentów planistycznych szczebla
gminnego, przede wszystkim SUiKZP Miasta Poznania. Dodatkowe źródło informacji (m.in.
o lokalizacji przystanków, stanie infrastruktury transportowej) stanowiły bazy danych CBM UAM oraz
Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.
Sieć tramwajowa pełni istotną rolę z punktu widzenia funkcjonowania transportu na obszarze
miasta Poznania i metropolii. Z uwagi na dobrą dostępność, niezłe parametry techniczne oraz
relatywnie krótkie czasy przejazdu tramwaj stanowi podstawowy środek transportu publicznego na
obszarze miasta. Łączna długość tras tramwajowych w Poznaniu wynosi 69,8 kilometra, a długość 19
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dziennych linii tramwajowych liczy 229,3 kilometra. Dodatkowo należy wspomnieć o jednej linii
nocnej, kursującej po trasie PST, której długość wynosi 13,2 km.
Gęstość sieci tramwajowej w ścisłym centrum miasta (liczonym jako obszar wewnątrz I ramy
komunikacyjnej) jest duża i wynosi 6,8 kilometra pojedynczego toru na km2 powierzchni (dla całego
miasta wskaźnik ten wynosi 0,51 km/km2). W celu poprawy efektywności miasto Poznań planuje
zmianę ukształtowania sieci zarówno poprzez jej uproszczenie w centrum miasta, jak i poprzez
budowę nowych peryferyjnych tras. Z punktu widzenia metropolii podstawowym problemem
poznańskiej sieci tramwajowej jest jej zbyt mały zasięg przestrzenny. Tramwaj nie tylko nie
przekracza granicy administracyjnej Poznania, ale nawet nie dociera do wszystkich gęsto
zaludnionych osiedli w mieście. Obecna sieć tramwajowa Poznania wyznacza w zasadzie granicę
szeroko rozumianego śródmieścia (obszar do około 5-7 km od Ronda Kaponiera), z niewielkimi
odstępstwami od tej reguły: jedynie trasy na Junikowo, Miłostowo oraz trasa PST docierają niemalże
do granic miasta. W każdym z wymienionych kierunków budownictwo mieszkaniowe intensywnie
rozwija się jednak również poza granicami Poznania (m.in. Plewiska, Swarzędz, Suchy Las). Dużym
problemem sieci tramwajowej jest też jej stan techniczny (część odcinków nie remontowano od
ponad 20 lat) oraz słaba integracja przestrzenna z siecią kolejową. Problemem są też niektóre odcinki
poprowadzone ulicami bez wydzielenia z ruchu samochodowego, co naraża pasażerów na utknięcie
w zatorach drogowych.
Z uwagi na zmieniającą się gęstość zaludnienia poszczególnych dzielnic miasta oraz zmiany
w redystrybucji ludności na obszarze metropolii podstawowym wyzwaniem dla poprawy
funkcjonowania sieci tramwajowej jest rozwój sieci. Głównym jej celem powinno być usprawnienie
ruchu tramwajów w centrum miasta oraz budowa nowych tras do dzielnic zamieszkanych przez dużą
liczbę osób. Istotną potrzebą jest także poprawa integracji przestrzennej sieci z innymi formami
transportu, a także poprawa komfortu podróżowania i dostępności transportu zbiorowego poprzez
kontynuację wymiany taboru na nowoczesny.

Kierunki rozwoju sieci tramwajowej
Pierwszym krokiem w kierunku wyznaczenia nowych przebiegów tras tramwajowych była
analiza potrzeb przewozowych, oraz sprawdzenie zakresu realizacji tak określonych potrzeb
w ramach istniejącej infrastruktury. W miejscach gdzie stwierdzono deficyty przeanalizowano
uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne oraz aktualny stan zagospodarowania przestrzennego
metropolii. Przy wyznaczaniu nowych tras tramwajowych, a także lokalizacji nowych przystanków,
kluczowym kryterium decydującym o ich przebiegu i parametrach była informacja o potencjale
demograficznym miejsca oraz możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców,
pozyskana na podstawie analizy rozmieszczenia terenów planowanych pod budownictwo
mieszkaniowe. Istotnym kryterium branym pod uwagę przy projektowaniu nowych i modernizacji
starych tras tramwajowych były uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe oraz wynikające z nich
ograniczenia. W ramach prac analizie poddano także uwarunkowania planistyczne i polityczne
(szczególnie na szczeblu lokalnym), oraz uwarunkowania prawne, wynikające z obowiązujących
aktów normatywnych.
Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej mają na celu
stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości
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przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także
będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego. Realizacja planów zawartych
w koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii pozwoli na wzrost konkurencyjności
obszaru z uwagi na poprawę dostępności transportowej w układzie krajowym i europejskim oraz
lokalnym.
W ramach dokumentu proponuje się budowę nowych tras tramwajowych, modernizacje tras
istniejących oraz integrację przestrzenną sieci tramwajowej z innymi formami transportu.
Podstawowym celem rozwoju sieci tramwajowej jest potrzeba optymalizacji układu torowego
w centrum miasta oraz poprawa dostępności tramwaju poprzez przedłużenie tras w kierunku gęsto
zaludnionych osiedli mieszkaniowych.
Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej pozwoli na zwiększenie udziału
transportu publicznego w strukturze przemieszczeń na obszarze metropolii. Plany przedstawione
w KKRPMP przyczynią się do realizacji celu szczegółowego 2 Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania „Rozwój infrastruktury transportowej z preferencją dla niskoemisyjnej
i zintegrowanej komunikacji publicznej”. Struktura celów i priorytetów ZIT dla MOF Poznania została
oparta na osiach i programach strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej „Metropolia Poznań 2020” – uzgodnionej pomiędzy wszystkimi podmiotami
samorządowymi tworzącymi Metropolię oraz szeroko konsultowanej społecznie. Realizacja działań
przyjętych w Koncepcji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań pozwoli na
realizację zapisów powyższych dokumentów strategicznych. Wynikiem zmian zaproponowanych
w dokumencie będzie powstanie układu transportu tramwajowego, który zapewni dobrą
dostępność i zrównoważony rozwój miasta i metropolii, a także przyczyni się do poprawy
dostępności centrum Poznania.
Najważniejsze zadania inwestycyjne przedstawione w koncepcji podzielono na 3 kategorie.
W dokumencie wskazano inwestycje zalecane do szybkiej realizacji, trasy rekomendowane do
realizacji w dalszej konieczności oraz potencjalne kierunki rozwoju sieci tramwajowej.
W tabeli 33. przedstawiono trasy zalecane do realizacji w pierwszej kolejności. W tabeli
wskazano także ew. zmiany w stosunku do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania w którym to przedstawiono przebieg
planowanych tras tramwajowych.
Tab. 33. Trasy zalecane do realizacji w pierwszej kolejności
Trasa tramwajowa
w ciągu ul. Ratajczaka

na osiedle Naramowice

na osiedle Kopernika
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Zmiany w stosunku do SUiKZP
miasta Poznania

Uwagi
Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolejności, umożliwi skrócenie czasu dojazdu
z Dębca i Wildy do centrum miasta
Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolejności, umożliwi poprawę dostępności komunikacyjnej silnie urbanizującego się osiedla Naramowice

-

Rekomenduje się budowę trasy
wzdłuż istniejącej ulicy Naramowickiej lub Nowej Naramowickiej, lokalizacja pętli tramwajowej przy projektowanym przystanku kolejowym
Poznań Naramowice
Trasa zalecana do realizacji w pierwszej kolej- ności. Trasa umożliwi poprawę dostępności ko-
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Trasa tramwajowa

munikacji tramwajowej wzdłuż ul. Promienistej, poprawie ulegnie obsługa komunikacyjna
Osiedla Kopernika w Poznaniu
Budowa trasy wpłynie na poprawę dostępności
transportu tramwajowego w południowej części miasta i metropolii (osiedla: Zielony Dębiec,
Świerczewo, pn. część Lubonia). Lokalizacja pęna osiedle Dębina
tli tramwajowej w okolicach przystanku Poznań
Świerczewo umożliwi integrację wszystkich
kluczowych środków transportu (kolei, tramwaju, autobusów, samochodów, rowerów)
Budowa trasy wpłynie na poprawę dostępności
transportu tramwajowego we wschodniej części miasta. Lokalizacja pętli tramwajowej
na stację Poznań Wschód w okolicach przystanku Poznań Wschód
umożliwi integrację wszystkich kluczowych
środków transportu (kolei, tramwaju,
autobusów, samochodów, rowerów)
Trasa umożliwi poprawę dostępności komunido ul. Falistej
kacji tramwajowej wzdłuż ul. Unii Lubelskiej
i ul. Falistej
Proponowany przebieg wzdłuż ul. Dzięgielowej, pętla wraz z parkingiem P&R przy skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową. Budowa trasy umożdo kampusu UAM
liwi uruchomienie bezpośredniego połączenia
tramwajowego łączącego centrum miasta i wydziały UAM zlokalizowane na Morasku i Umultowie
Trasa umożliwi skrócenie czasu dojazdu z północnych części miasta (Naramowice, Piątkowo)
w ciągu ul. Garbary
w stronę Wildy, Dębca i Rataj.

do al. Polskiej

w ciągu ul. Solnej

w ciągu ul. Młyńskiej

Zmiany w stosunku do SUiKZP
miasta Poznania

Uwagi

Rekomenduje się przeniesienie pętli tramwajowej na osiedlu Dębina
w okolice planowanego przystanku
kolejowego Poznań Świerczewo
w celu poprawy dostępności
i integracji różnych form transportu
szynowego
-

-

Trasa nie wskazana bezpośrednio
w SUiKZP Miasta Poznania –
rekomendowana
do
przeprowadzenia
analiz
o zasadności realizacji

trasa nie wskazana bezpośrednio w
studium miasta Poznania – rekomendowana do przeprowadzenia
analiz o zasadności realizacji
Budowa trasy umożliwi przeniesienie zintegro- wanego punktu przesiadkowego z pętli Ogrody
w okolice skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Al.
Polskiej. We wskazanym miejscu powstanie
węzeł przesiadkowy oraz parking P&R
Budowa trasy pozwoli na zamknięcie pierście- nia sieci tramwajowej wokół ścisłego centrum
miasta, poprawi spójność sieci oraz pozwoli na
prowadzenie objazdów w trakcie trwania remontów
Trasa umożliwi skrócenie czasu dojazdu z cen- trum miasta w kierunku wschodnim

Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli 34. przedstawiono trasy zalecane do realizacji w dalszej kolejności oraz ew. zmiany
w stosunku do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Poznania w którym to przedstawiono przebieg planowanych tras
tramwajowych.
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Tab. 34. Trasy zalecane do realizacji w dalszej kolejności
Trasa tramwajowa
do przystanku Poznań
Przelot

w ciągu ul. Grochowskiej

w ciągu ul. Żeromskiego
i Małopolskiej

w ciągu ul. Jawornickiej

w ciągu ul. Bożydara
do przystanku Poznań
Junikowo
na Wolne Tory

do Lubonia (w ciągu ul.
Opolskiej i Żabikowskiej)

Zmiany w stosunku do SUiKZP miasta Poznania
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Rekomendowana z uwagi na możliwość integracji transportu tramwajowego i kolejowego (w przypadku realizacji linii
kolejowej do Tarnowa Podgórnego)
Trasa wskazana w obowiązującym SUiKZP Miasta Poznania. Z uwagi na brak umożliwienia relacji z centrum miasta oraz dublowanie trasy wzdłuż ul. Reymonta i Przybyszewskiego rekomendowana do realizacji w dalszej kolejności
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Rekomendowana z uwagi na możliwość poprawy obsługi komunikacyjnej północno – zachodniej części miasta oraz integracji transportu tramwajowego z kolejowym w okolicach projektowanego przystanku Poznań Jeżyce.
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazana do realizacji z uwagi potrzebę poprawy spójności sieci w zachodniej części miasta.
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania. Rekomenduje się budowę połączenia z uwagi na możliwość poprawy obsługi kampusu UAM na Morasku
i Umultowie.
Trasa uwzględniona w SUiKZP Miasta Poznania. Rekomendowana z uwagi na możliwość integracji rożnych środków transportu w rejonie stacji Poznań Junikowo.
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazana z uwagi na poprawę dostępności i zwiększenie atrakcyjności terenu Wolnych torów w Poznaniu
Trasa nie wskazana bezpośrednio w SUiKZP Miasta Poznania – rekomendowana do
przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji. Wskazuje się na potrzebę realizacji
trasy z uwagi na konieczność poprawy dostępności południowych części miasta Poznania (Osiedla: Zielony Dębiec, Świerczewo) oraz miasta Lubonia.

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 35. Potencjalne kierunki rozwoju sieci tramwajowej
Trasa tramwajowa
na Podolany
wzdłuż Mostu Winogradzkiego
z Mostu Winogradzkiego
do Katedry
w ciągu ul. Piłsudskiego
w przedłużeniu ul. Hetmańskiej w kierunku Garaszewa

przedłużenie trasy PST
do stacji Poznań Południe
na osiedle Marcelin

Zmiany w stosunku do SUiKZP miasta Poznania
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji.
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji.
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji.
Kierunek nie uwzględniany w SUiKZP Miasta Poznania
Trasa wskazana w obowiązującym SUiKZP Miasta Poznania – z uwagi na niską gęstość zaludnienia oraz perspektywę czasową przyjętą w niniejszym dokumencie rekomenduje się przeprowadzenie analiz funkcjonalnych, technicznych, ekonomicznych przesadzających o
zasadności realizacji trasy.
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji.
W przypadku przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości omijającej centrum miasta postuluje się realizację w pierwszej kolejności trasy tramwajowej łączącej Poznań
Główny i nową stację Poznań Południe.
Trasa rekomendowana w SUiKZP Miasta Poznania do przeprowadzenia analiz o zasadności realizacji w korytarzu ul. Bułgarskiej lub alternatywnym

Źródło: Opracowanie własne.
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Obok potrzeby budowy nowych tras tramwajowych należy modernizować istniejące szlaki.
Część tras tramwajowych z uwagi na długi okres eksploatacji wymaga modernizacji. W pierwszej
kolejności należy przeprowadzić modernizacje tras w ciągu ul. Dąbrowskiego, 28 Czerwca oraz
Chartowo. Przebudowy wymaga także trasa w ciągu ul. Królowej Jadwigi.
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Mapa 35.
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5.3. STAN I KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU
5.3.4. Organizacja transportu publicznego

Jędrzej Gadziński

5.3.3. Organizacja transportu publicznego
Wprowadzenie
Organizacja sprawnego i efektywnego transportu publicznego na obszarach metropolitalnych
stanowi spore wyzwanie dla lokalnych władz. Głównymi problemami są najczęściej wysokie koszty
jego funkcjonowania, problemy z płynnością ruchu (kongestia) powodowane przez ogólny wzrost
motoryzacji, a także ograniczona przestrzeń pod nowe inwestycje na obszarach zurbanizowanych.
Jednocześnie decyzje związane ze zmianami w funkcjonowaniu transportu publicznego bardzo
często budzą silne emocje wśród mieszkańców, gdyż bezpośrednio wpływają na warunki
przemieszczania się po danym ośrodku. Łatwo zauważyć, że w jednym czasie bardzo trudno jest
pogodzić interesy użytkowników różnych środków transportu, co może budzić poczucie
niezadowolenia u części z nich. W literaturze z zakresu geografii transportu oraz w działaniach
włodarzy wielu miast europejskich dają się jednak zauważyć tendencje zmierzające do
zdecydowanego preferowania transportu publicznego w przestrzeniach miejskich. Jak podaje
Banister (2005) jest on zdecydowanie mniej emisyjny, energochłonny i przede wszystkim pozwala
ograniczyć w miastach przestrzeń zajmowaną przez funkcje transportowe. W efekcie wydaje się, że
„krwioobieg” nowoczesnej europejskiej metropolii w niedalekiej przyszłości stanowić będą sprawne,
szybkie i komfortowe połączenia obsługiwane niskoemisyjnym transportem publicznym. Takie
wyzwanie stoi także przed Metropolią Poznań.
Zmiana akcentów w transporcie miejskim związana z intensywnym promowaniem przewozów
zbiorowych widoczna jest również w Polsce. Potwierdza to przegląd dokumentów strategicznych
i planistycznych (zarówno europejskich jak i krajowych – regionalnych i lokalnych) dotyczących
sektora transportu. Na jego podstawie możliwe jest określenie najważniejszych kierunków rozwoju
transportu miejskiego, co ma stanowi również istotną wskazówkę dla przyszłej organizacji
przewozów w Metropolii Poznań. Należą do nich:
1. Zwiększanie roli transportu szynowego w dużych aglomeracjach miejskich, w tym np.:
Promowanie i wspomaganie w dużych miastach roli transportu szynowego w tym
w szczególności kolei i tramwaju, jako podstawowych środków transportu publicznego
(Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025, 2005).
Zwiększenie możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach
aglomeracji (Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r., 2013).
2. Podjęcie działań na rzecz integracji różnych form transportu zbiorowego oraz
indywidualnego, w tym np.:
Tworzenie warunków do integracji rożnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów
intermodalnych (węzły przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź", itp.), wspólnych rozkładów
jazdy, jednolitych systemów taryfowych, wprowadzenia biletu ważnego na wszystkie środki
transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju (biletu elektronicznego),
(Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (2013).
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3. Usprawnienie transportu publicznego nawet kosztem pogorszenia warunków ruchu innych
środków transportu, w tym np.:
Zachęcanie do rozwijania systemów zarządzania ruchem zapewniających priorytet w ruchu
środkom transportu publicznego (Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025,
2005).
Promocja transportu zbiorowego w miastach przez tworzenie ułatwień dla transportu
zbiorowego (Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku
2020. Wielkopolska 2020, 2013).
4. Integracja działań na rzecz rozwoju transportu z działaniami z zakresu planowania
przestrzennego i ochrony środowiska.
W kontekście miejskim dla ograniczenia zatorów i emisji niezbędna jest strategia łączona
obejmująca planowanie przestrzenne, systemy cen, wydajne usługi transportu publicznego,
infrastrukturę dla niezmotoryzowanych środków transportu (Biała Księga Transportowa…,
2011).
Upowszechnienie i wdrożenie zasady inwestowania w systemy transportu przed
inwestycjami w zabudowę (Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020, 2013).
Dobrym podsumowaniem i potwierdzeniem postępujących zmian w myśleniu o transporcie
miejskim może być podstawowe założenie Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego
Aglomeracji Poznańskiej (2006), które brzmi: Jako fundament racjonalnego rozwoju transportu
w Aglomeracji Poznańskiej przyjmuje się opcję zrównoważoną odrzucającą politykę
prosamochodową a promującą działania na rzecz wzmocnienia roli transportu publicznego.

Diagnoza transportu publicznego
Do podstawowych źródeł informacji wykorzystanych w opracowaniu należą:
dane przestrzenne pozyskane przez Centrum Badań Metropolitalnych (z różnych źródeł),
rozkłady jazdy, schematy połączeń i inne informacje umieszczone na stronach
internetowych gmin i przewoźników,
informacje pozyskane bezpośrednio od gmin, na temat funkcjonowania transportu
publicznego,
informacje z opublikowanych wcześniej badań i analiz dotyczących kwestii transportowych
– m.in. KBR,
rozmieszczenie ludności w gminach MP – dla obrębów geodezyjnych.
W pierwszym etapie prowadzonych prac dokonano inwentaryzacji stanu obecnego transportu
publicznego na obszarze Metropolii Poznań (aktualizacja informacji zawartych w Studium oraz
pozyskanie dodatkowych danych). Posłużyło to następnie do analizy przyszłych kierunków rozwoju
sieci połączeń. W opracowaniu zdecydowano się na wyznaczenie obszarów, które wymagają (lub
będą wymagały) lepszej obsługi transportem publicznym. Zrezygnowano ze szczegółowych
propozycji dotyczących proponowanego przebiegu nowych linii komunikacji autobusowej, ze
względu na specyfikę tej formy transportu zbiorowego. Natomiast propozycje dotyczące rozwoju
sieci tramwajowej i kolejowej znajdują się części opracowania poświęconej infrastrukturze
transportowej.
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W ramach badań wyznaczonych zostało kilka klas obszarów wymagających podjęcia działań na
rzecz poprawy funkcjonowania sieci transportu publicznego, w tym:
a) obszary wymagające poprawy dostępności transportu publicznego,
b) obszary wymagające poprawy konkurencyjności transportu publicznego.
Podstawą do wyznaczenia ww. obszarów były charakterystyki dotyczące sieci transportu
publicznego, a w szczególności:
− udział zabudowy w promieniu 300, 400 i 500 metrów od przystanków,
− udział mieszkańców w promieniu 300, 400 i 500 metrów od przystanków,
− liczba kursów przez przystanek na liczbę mieszkańców jednostki,
− liczba dostępnych kierunków podróży na liczbę mieszkańców,
− czasy podróży do ośrodka gminnego, węzła przesiadkowego oraz centrum aglomeracji
(zestawione z liczbą mieszkańców jednostki),
− czasy podróży i dostępność przystanków na obszarach inwestycyjnych przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.
Transport publiczny w Metropolii Poznań tworzy skomplikowaną sieć, obejmującą przewozy
o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym, regionalnym, aglomeracyjnym i gminnym,
obsługiwane przez transport autobusowy (w tym komunikację gminną, PKS, przewozy prywatne,
dowozy do szkół), kolejowy, tramwajowy i lotniczy. Głównym przedmiotem zainteresowania
opracowania jest przede wszystkim organizacja transportu publicznego w granicach Metropolii
Poznań. W analizowanych gminach funkcjonuje ponad dwudziestu przewoźników, którzy zatrzymują
się na ponad trzech tysiącach przystanków. Najbardziej rozwinięta jest sieć połączeń autobusowych
docierająca do wszystkich ważniejszych jednostek osadniczych. Z kolei sieć tramwajowa ogranicza
się jedynie do obszaru Poznania. Całą organizację transportu publicznego w Metropolii Poznań
przedstawiono na mapie 36.. Z kolei na mapie 37. zaprezentowano czasy podróży uzyskiwane przy
korzystaniu z różnych środków transportu publicznego. Jak wynika z przedstawionego obrazu
dostępności, jej poziom jest na analizowanym obszarze zróżnicowany i w wielu przypadkach
wymaga znaczącej poprawy. Bardziej szczegółowa analiza dostępności transportu publicznego
w Poznaniu i powiecie poznańskim została zaprezentowana w Studium uwarunkowań rozwoju
przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej (2011).
Dokonana na etapie wstępnym prac analiza funkcjonowania transportu publicznego na
obszarze Metropolii Poznań pozwala na określenie jego silnych i słabych stron. Zebrano je
i zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tab. 36. Mocne i silne strony transportu publicznego w Metropolii Poznań
Silne strony
duża i różnorodna oferta przewozowa,
integracja transportu międzyregionalnego, regionalnego i lokalnego w jednym punkcie w ramach Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu,
dostępne powiązania z najważniejszymi ośrodkami
w kraju i regionie,
sieć połączeń obejmująca wszystkie najważniejsze
jednostki osadnicze gmin MP,

Słabe strony
niewielka płynność ruchu w transporcie autobusowym na głównych drogach dojazdowych do Poznania i w samym Poznaniu,
znikoma ilość rozwiązań usprawniających transport autobusowy (buspasy, sygnalizacje z priorytetem),
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Silne strony
rozpoczęty proces integracji gminnego transportu
publicznego w zakresie wspólnej jego organizacji
i polityki taryfowej (w tym wdrożenie systemu PEKA),
transport kolejowy obecny w zdecydowanej większości gmin MP,
oferta przewozów realizowanych na zlecenie gmin
uzupełniana przez prywatnych przewoźników,
sprawny transport tramwajowy (w większości po wydzielonych torowiskach) realizowany w części wysokiej jakości niskopodłogowym taborem,
duży udział niskopodłogowego taboru autobusowego,
stopniowa poprawa jakości infrastruktury transportu
publicznego,
w przypadku części gmin – ustalanie przebiegu gminnej komunikacji autobusowej w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców

Słabe strony
zatłoczenie pojazdów w godzinach szczytów komunikacyjnych (szczególnie na kierunkach dojazdowych do Poznania),
niewielka liczba połączeń międzygminnych z pominięciem Poznania,
słaba obsługa obszarów peryferyjnych transportem publicznym (brak przystanków, znikoma liczba
kursów),
w niektórych przypadkach – duża odległość obszarów zabudowanych od przystanków,
znaczny chaos informacyjny wynikający z dużej
liczby przewoźników,
brak jednolitej polityki taryfowej dla wszystkich
gmin MP,
ograniczona liczba rozwiązań multimodalnych
(system parkingów tzw. P&R, B&R),
utrudnione przesiadki na węzłach i dworcach przesiadkowych (duże odległości między przystankami,
brak oznaczeń),
niska jakość części infrastruktury torowej, drogowej i przystankowej wpływająca na pogorszenie
komfortu podróży,
spadająca dostępność transportu publicznego wynikająca z rozpraszania zabudowy

Źródło: Opracowanie własne.

Główne problemy i wyzwania organizacji transportu publicznego
Szczegółowa diagnoza stanu transportu publicznego w Poznaniu i gminach powiatu
poznańskiego została zaprezentowana w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Aglomeracji Poznańskiej (2011). Najważniejsze kwestie problemowe, które wynikają z tego
opracowania i mają znaczenie dla przyszłej organizacji sieci transportowej są następujące :
rozwój sieci transportu publicznego nie nadąża za przyrostem obszarów mieszkaniowych na
terenie gmin Metropolii Poznań,
problem z dostępem do usług transportu publicznego mają przede wszystkim mieszkańcy
obszarów położonych w niewielkich jednostkach osadniczych na peryferiach Metropolii
Poznań oraz nowych osiedli mieszkaniowych,
czas podróży z wykorzystaniem transportu publicznego do centrum Poznania w większości
wypadków nie jest konkurencyjny w stosunku do czasu podróży samochodem, wyjątek
stanowią podróże z wykorzystaniem kolei oraz tramwajów (warunek: wydzielone torowisko),
bardzo ograniczone są możliwości bezpośredniego podróżowania pomiędzy gminami
Metropolii Poznań (z wyłączeniem Poznania).
Za główne wyzwania na przyszłość należy uznać kwestie takie jak:
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zapewnienie sprawnego funkcjonowanie transportu publicznego przy rosnącej kongestii na
drogach,
lepszą organizację transportu zbiorowego na obszarach rozlewającej się zabudowy,
większe wykorzystanie infrastruktury kolejowej w przewozach,
wzrost spójności sieci połączeń, tak by zapewnić możliwość dotarcia do głównych celów
podróży mieszkańców,
konieczność ściślejszego uzależnienia inwestycji w zabudowę od możliwości zapewnienia
obsługi obszaru transportem publicznym,
ułatwienie możliwości przesiadania się między różnymi środkami transportu na głównych
węzłach przesiadkowych,
budowę wspólnego dla wszystkich środków transportu drogowego systemu informacji
pasażerskiej.
Konieczność organizacji transportu publicznego na wysokim poziomie jest również
podstawowym warunkiem właściwego rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Dzięki poprawie
dostępności i konkurencyjności tego sektora transportu, jak również jego integracji (także
z transportem indywidualnym) możliwa będzie realizacja następujących zasad (przyjętych jako
najważniejsze w przestrzennym rozwoju Metropolii Poznań):
1. Zasady zrównoważonego rozwoju.
2. Zasady zwartej Metropolii.
3. Zasady dobrego dostępu do usług na obszarze całej Metropolii.

Kierunki rozwoju transportu publicznego
Za główny cel związany z organizacją transportu publicznego na obszarze Metropolii Poznań
uznać można:
Budowę sprawnej i efektywnej sieci transportu publicznego, która zapewnia realizację
potrzeb mieszkańców związanych z mobilnością, jest konkurencyjna względem innych form
transportu i przyjazna dla środowiska przyrodniczego.
Celem opracowania jest wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju sieci transportu
publicznego oraz rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania transportu publicznego
w Metropolii Poznań, które zwiększą jego dostępność i konkurencyjność względem transportu
indywidualnego.
Cel ten wpisuje się w cele szczegółowe rozwoju Metropolii Poznań, w szczególności w:
cel 1.3. Polepszanie dostępności komunikacyjnej Metropolii w skali regionalnej, krajowej
i europejskiej,
cel 2.3. Poprawa wewnętrznej spójności sieci transportowej Metropolii, z preferencją dla
rozwoju zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc zamieszkania,
pracy, usług i wypoczynku.
W wyniki realizacji tego celu w roku 2030 w Metropolii Poznań powinna funkcjonować taki
system transportowy, który:
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zapewni łatwy i bezpieczny dostęp do transportu publicznego dla jak największej liczby
mieszkańców, w tym także dla osób mających problemy z poruszaniem się
(niepełnosprawnych, starszych, matek z dziećmi itd.),
umożliwi mieszkańcom szybkie podróże transportem publicznym pomiędzy wszystkimi
istotnymi źródłami i celami podróży, których czas i cena będą konkurencyjne w stosunku do
podróży indywidualnym transportem samochodowym,
zintegruje różne formy transportu publicznego i indywidualnego, co pozwoli mieszkańcom
ograniczyć czas spędzany w podróżach oraz ograniczy ruch samochodowy na obszarze całej
Metropolii Poznań (a szczególnie w centralnej części Poznania) i w efekcie przyczyni się również
do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego.
W ramach celu głównego dla działań kierunkowych związanych z rozwojem transportu
publicznego w Metropolii Poznań można wyznaczyć także cztery cele szczegółowe, które dotyczą
poszczególnych aspektów jego funkcjonowania:
Cel szczegółowy 1: Poprawa dostępności transportu publicznego w Metropolii Poznań
Do roku 2030 należy dążyć do ściślejszego powiązania sieci transportowej z rozmieszczeniem
ludności i zabudowy na obszarze Metropolii Poznań. Szczególne znaczenie ma to dla obszarów
podlegających intensywnej urbanizacji (przede wszystkim gminy sąsiadujące z Poznaniem).
Należy zadbać by droga do przystanków była bezpieczna i możliwie krótka, tak by nie
zniechęcała do korzystania z transportu publicznego.
Cel szczegółowy 2: Poprawa konkurencyjności transportu publicznego w Metropolii Poznań
Do 2030 roku Metropolia Poznań powinna posiadać sprawny system transportu publicznego
opierający się o szybkie przewozy transportem kolejowym (w ramach funkcjonowania kolei
metropolitalnej) i na obszarze Poznania również transportem tramwajowym. Przewozy
autobusowe powinny stanowić uzupełnienie, a na obszarach peryferyjnych zapewniać szybki
dojazd do przystanków kolei metropolitalnej. Należy dążyć do przyspieszenia wszystkich
środków transportu publicznego poprzez odpowiednie rozwiązania inżynieryjne,
a w niektórych przypadkach również poprzez ograniczenie ruchu samochodowego.
Cel szczegółowy 3: Integracja transportu publicznego na różnych płaszczyznach
Metropolia Poznań do roku 2030 powinna podjąć próby skutecznej integracji różnych form
transportu publicznego i indywidualnego na różnych płaszczyznach. Konieczna jest intensywna
współpraca międzygminna w zakresie organizacji przewozów. Niemniej ważne są kwestie takie
jak wspólny dla wszystkich przewoźników system taryfowy oraz jednolita informacja
pasażerska. Należy także zainwestować w rozwój centrów przesiadkowych (przede wszystkim
w pobliżu stacji kolei metropolitalnej lub pętli tramwajowych) wyposażonych w bezpieczne
parkingi, co pozwoli (szczególnie mieszkańcom obszarów peryferyjnych) korzystać z podróży
łączonych (ryc. 22. i 23.).
Cel szczegółowy 4: Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania
przestrzennego i ochrony środowiska
Do 2013 roku na obszarze Metropolii Poznań należy podjąć próbę ściślejszego powiązania
procesów urbanizacyjnych z rozwojem sieci transportu publicznego. Zasada zapewnienia jego
dostępności powinna być podstawowym warunkiem „uruchamiania” nowych obszarów pod
zabudowę mieszkaniową. Należy również zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane
z ochroną środowiska i dążyć do ograniczenia najbardziej emisyjnego transportu
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samochodowego na najcenniejszych przyrodniczo obszarach oraz w miejscach koncentracji
ludności.
Ryc. 22. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego

Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 23. Schemat postulowanych kierunków integracji transportu publicznego i samochodowego

Źródło: Opracowanie własne.
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Poszczególnym celom szczegółowym zostały przyporządkowane konkretne działania, które są
niezbędne do ich realizacji. Zaprezentowano je poniżej.
1. Poprawa dostępności transportu publicznego w Metropolii Poznań:
A. Budowa nowych przystanków kolejowych (w ramach budowy kolei metropolitalnej)
i tramwajowych (na nowych odcinkach linii).
Lokalizacja: na liniach kolejowych i tramwajowych istniejących i planowanych.
B. Korekta przebiegu linii autobusowych i dostosowanie lokalizacji przystanków do istniejącej
i powstającej zabudowy.
Lokalizacja: w szczególności nowe osiedla mieszkaniowe w gminach sąsiadujących
z Poznaniem.
C. Wyznaczenie standardów związanych z dostępnością przystanków (ich odległością od
zabudowy oraz od obiektów użyteczności publicznej) i częstotliwością kursów.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
D. Zapewnienie bezpiecznej drogi do przystanków, infrastruktury przystankowej o wysokiej
jakości oraz taboru dostępnego również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
2. Poprawa konkurencyjności transportu publicznego w Metropolii Poznań:
A. Budowa nowych linii tramwajowych na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.
Lokalizacja: Poznań – obszary osiedli wielorodzinnych.
B. Zapewnienie priorytetu dla transportu publicznego w ruchu ulicznym.
C. Ograniczenie ruchu samochodowego na odcinkach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania
sieci transportu publicznego.
Lokalizacja: centrum Poznania.
D. Przeniesienie części potoków pasażerskich na kolej metropolitalną (poprzez dostosowanie
rozkładów jazdy i przebiegu linii autobusowych).
Lokalizacja: obszary obsługiwane przez kolej.
E. Rozpoznanie głównych celów podróży mieszkańców i zapewnienie bezpośredniości połączeń
na najważniejszych relacjach.
Lokalizacja: obszary o dużej koncentracji źródeł i celów podróży mieszkańców.
3. Integracja transportu publicznego na różnych płaszczyznach:
A. Poprawa spójności sieci transportu publicznego lokalnego i ponadlokalnego (regionalnego,
krajowego, międzynarodowego) poprzez usprawnienie funkcjonowania ZCK oraz lepszą
obsługę lotniska (docelowo szynowym).
Lokalizacja: ZCK, Port Lotniczy Poznań-Ławica.
B. Dalsza integracja organizacyjna gminnych sieci transportu publicznego.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań (ryc. 22.).
C. Budowa jednego, wspólnego dla wszystkich przewoźników systemu informacji pasażerskiej,
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
D. Korekta przebiegu połączeń autobusowych i rozwój sieci połączeń międzygminnych.
Lokalizacja: obszary przy granicach sąsiadujących gmin (ryc. 22.).
E. Wprowadzenie na obszarze Metropolii jednego systemu taryfowego.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
F. Budowa/rozbudowa węzłów przesiadkowych.
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Lokalizacja: miejsca krzyżowania się linii transportu publicznego oraz miejsc gdzie użytkownicy
(ryc. 22. i 23.).
G. Integracja rozkładów jazdy różnych przewoźników i określenie standardów dotyczących
maksymalnego czasu przesiadek.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
4. Integracja działań z zakresu rozwoju transportu publicznego, planowania przestrzennego
i ochrony środowiska
A. Wprowadzenie (w gminnej polityce przestrzennej) preferencji dla inwestycji na obszarach
o dobrej dostępności transportowej.
Lokalizacja: obszary wokół przystanków kolei metropolitalnej.
B. Zapewnienie rezerwy terenu pod przyszłe (zawarte w długoterminowych planach) inwestycje
w infrastrukturę transportu publicznego.
Lokalizacja: obszary urbanizujące się, gdzie istnieje lub w przyszłości będzie istniała
konieczność poprowadzenia linii transportu zbiorowego.
C. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na obszarach szczególnie narażonych na emisję
zanieczyszczeń komunikacyjnych poprzez częściowe zastąpienie tam ruchu samochodowego
transportem publicznym.
Lokalizacja: drogi o znacznych natężeniach ruchu położone w pobliżu obszarów cennych
przyrodniczo.
D. Promocja transportu publicznego jako przyjaznej środowisku formy transportu, która
ograniczy poziom zanieczyszczeń i kongestię.
Lokalizacja: obszar całej Metropolii Poznań.
Tab. 37. Szanse i zagrożenia transportu publicznego w Metropolii Poznań
Szanse
znaczne fundusze dostępne na inwestycje
w transport publiczny w perspektywie finansowej
2014-2020,
przychylność Komisji Europejskiej dla inwestycji
w rozwój transportu publicznego i jego integrację
ze środkami transportu indywidualnego,
zacieśnienie współpracy międzygminne i aktywne
działania na rzecz wspólnej polityki przestrzennej
i transportowej,
coraz większa świadomość społeczna dotycząca
wagi zrównoważonego rozwoju i korzyści dla środowiska wynikających z ograniczenia transportu
samochodowego,
aktywna działalność organizacji pozarządowych na
rzecz promocji transportu zbiorowego,
możliwość uczenia się i podpatrywania „dobrych
praktyk” w miastach w zachodniej Europie,
świadome rezygnowanie części mieszkańców
z podróży samochodowych na rzecz transportu rowerowego i pieszego (co zmniejszy zatłoczenie na
drogach)

Zagrożenia
niechęć części przedstawicieli administracji samorządowej do przeprowadzenia kompleksowych
zmian,
opór niektórych grup społecznych przed nowymi
inwestycjami i preferencjami dla transportu publicznego,
problemy prawne (np. dotyczące organizacji związku międzygminnego),
duże koszty ponoszone na remonty i utrzymanie
istniejącej infrastruktury transportowej,
duże zadłużenie budżetów gminnych i niewielkie
możliwości inwestycyjne,
brak przyzwyczajania mieszkańców obszarów podmiejskich do transportu publicznego,
wzrost liczby samochodów na drogach Metropolii
Poznań i w efekcie rosnąca kongestia,
zaniechania i błędy w planowaniu przestrzennym
(które doprowadziły do niekontrolowalnego rozproszenia zabudowy) utrudniające organizację
efektywnego transportu publicznego

Źródło: Opracowanie własne.
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Realizacja zaprezentowanych działań jest możliwa przy aktywnej współpracy różnych
podmiotów i efektywnym wykorzystaniu pojawiających się szans rozwojowych. Z drugiej strony
należy mieć jednak świadomość, że wiele zadań może napotkać na różnego rodzaju bariery. Zarówno
szanse jak i zagrożenia dla realizacji postulowanych działań zebrane zostały w powyższej tabeli.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Wykonane analizy i próby określenia kierunków rozwoju transportu publicznego w Metropolii
Poznań skłaniają do przedstawienia następujących rekomendacji dla polityk lokalnych:
1. Stosowanie bezwzględnego priorytetu dla transportu publicznego w planowaniu obsługi
transportowej gęsto zaludnionych obszarów.
2. Respektowanie zasady: w pierwszej kolejności – koncepcja obsługi obszaru transportem
publicznym, a dopiero potem – inwestycje mieszkaniowe.
3. Preferencje dla lokalizacji zabudowy na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej
i niskich czasach przejazdów (przede wszystkim wokół przystanków kolejowych).
4. Rozszerzenie zakresu działań w ramach wspólnego (międzygminnego) planowania rozwoju
sieci transportu publicznego i jego integracji z innymi środkami transportu.
5. Przyjęcie standardów dotyczących dostępności transportu publicznego w gminie, które
dotyczyć powinny kwestii takich jak: oddalenie przystanków od zabudowy, maksymalne czasy
podróży do ośrodka gminnego, maksymalne czasy podróży do centrum Metropolii Poznań itd.
6. Budowa gminnych punktów przesiadkowych integrujących możliwie jak najwięcej środków
transportu publicznego i umożliwiających jednocześnie bezpieczne pozostawienie samochodu
oraz roweru.
7. Poprawa gminnej informacji o transporcie publicznym z aktualnymi rozkładami jazdy,
„planerami podróży”, informacjami o taryfach i możliwych przesiadkach.
8. Aktywna promocja transportu publicznego jako ekologicznego sposobu przemieszczania się.
9. Kształtowanie sieci transportu publicznego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz
współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem naukowym w zakresie
przygotowywanych koncepcji rozwojowych.
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Tomasz Kossowski

5.3.4. Infrastruktura rowerowa
Wprowadzenie
Transport rowerowy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach
gałęzi transportu. Jego rozwój spowodowany jest przez popularyzację zdrowego trybu życia, niski
koszt tego środka transportu oraz odporność na kongestię i inne niekorzystne zjawiska w szeroko
rozumianym transporcie. Następuje zmiana postrzegania roweru jako środka transportu służącego
rekreacji, na rzecz środka pozwalającego na codzienne dojazdy do pracy oraz innych regularnych
celów podróży. Niestety, wzrost zainteresowania wykorzystaniem roweru w charakterze
codziennego środka transportu, nie idzie w parze z równie szybkim rozwojem infrastruktury
rowerowej.
W kontekście lokalnym obszar Metropolii Poznań ma dobre i bardzo dobre warunki
umożliwiające wykorzystanie roweru w charakterze codziennego środka transportu. Warunki
terenowe można uznać za korzystne, gdyż obszar metropolii ma w znacznym stopniu przebieg
równinny, z występującymi w jego północnych i południowych obszarach ciągami niewysokich
wzgórz. Z klimatycznego punktu widzenia, okolice Poznania zaliczają się do regionów
o łagodniejszym w skali Polski klimacie i cieplejszych zimach. Pod względem warunków terenowych
Metropolia Poznań nie odbiega od sytuacji w aglomeracji warszawskiej, wrocławskiej i łódzkiej,
a w przypadku uwarunkowań klimatycznych jest bardzo zbliżona do aglomeracji wrocławskiej. Nie
występują więc żadne dodatkowe uwarunkowania, które w szczególny sposób odróżniałyby sytuację
aglomeracji poznańskiej od podobnych obszarów funkcjonalnych w Polsce.
Obszar metropolii jest pod względem stopnia rozwoju infrastruktury rowerowej mocno
zróżnicowany, ale nie odbiega od innych tego rodzaju obszarów funkcjonalnych w Polsce. Ruch
rowerowy, podobnie jak w pozostałych polskich aglomeracjach, ma tendencję wzrostową. Strategia
rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 podaje, że w latach 1988 – 2000 ruch ten
zwiększył się czterokrotnie. Podobną skalę zjawiska można zaobserwować w latach 2000 – 2014.
Według Planu Transportowego dla Poznania w latach 2014 – 2025, ruch rowerowy ma około 4%
udział w przemieszczeniach na obszarze miasta, natomiast w obszarze metropolii poza Poznaniem
udział ten wynosi 5,3%.
Dotychczasowe doświadczenia i badania wskazują, że rower jest najlepszym środkiem
transportu w podróżach do 5 – 7 km w obszarze zurbanizowanym. Należy jednak nadmienić, że jest
również optymalnym środkiem transportu na dystansie do 10 km, a więc około 30 – 40 minut jazdy.
Może więc realizować znaczną część dojazdów do pracy i miejsc nauki. Z badań zrealizowanych przez
Centrum Badań Metropolitalnych wynika, że średnia odległość pokonywana przez rowerzystę
w Poznaniu, to około 7,5 km w pojedynczej podróży.
Proponowane w niniejszym opracowaniu działania kierunkowe najpełniej nawiązują do treści
zawartych w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. Sformułowane
w powyższej Strategii Osie i Programy zostały uznane za priorytetowe dla dalszego rozwoju
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aglomeracji poznańskiej. Uzasadnieniem proponowanych działań można odnaleźć w osi:
Infrastruktura i Organizacja Transportu. Spośród czterech programów strategicznych przypisanych
od tej osi, Program 2.4. zatytułowany Infrastruktura i Ruch Rowerowy w znacznym stopniu pokrywa
się z postulowanymi kierunkami rozwoju infrastruktury rowerowej.
Niniejsze opracowanie jest próbą ustalenia sposobu realizacji postulatów zawartych
w programie strategii Metropolia Poznań 2020. Program 2.4. tej strategii, składa się z sześciu działań,
które mogą zostać scharakteryzowane skrótowo w następujący sposób: 1) wypracowanie
jednolitych standardów projektowania dróg rowerowych w celu zwiększenia ich spójności
i czytelności; 2) stworzenie systemu Bike and Ride i sieci wypożyczalni rowerów; 3) stworzenie
jednolitego systemu informacyjnego dróg i szlaków rowerowych w metropolii z uwzględnieniem
narzędzi teleinformatycznych; 4) budowa spójnego i przyjaznego systemu dróg rowerowych, w tym
również parkingów rowerowych i stosowanie rozwiązań niskobudżetowych; 5) promocja ruchu
rowerowego w dojazdach do szkół i pracy; 6) utworzenie społecznego forum wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk w infrastrukturze rowerowej. W ramach tych działań, niniejsze opracowanie
koncentruje się na działaniu czwartym. Tylko odpowiednia infrastruktura rowerowa może przyczynić
się do wzrostu popularności tego środka transportu w obszarze Metropolii Poznań. Podjęcie tych
działań umożliwi także realizację celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.,
a konkretnie celu operacyjnego 1.1. Zwiększenie spójności sieci drogowej”. Dzięki temu możliwe
będzie również rozwiązanie kilku kluczowych problemów występujących na obszarze Metropolii
Poznań takich, jak:
wzrost kongestii na drogach,
zwiększenie kosztów podróży, wyrażane zarówno w sposób finansowy oraz w sensie
czasowym,
obniżenie jakości życia mieszkańców Metropolii na skutek zanieczyszczeń komunikacyjnych,
zaspokojenie potrzeb mobilności osób zamieszkujących tereny zurbanizowane,
obniżenie stopnia uprzywilejowania ruchu samochodowego, w głównej mierze generującego
zanieczyszczenia typu komunikacyjnego, w tym również ograniczenie stopnia hałasu.
Celem tego opracowania była także diagnoza stanu dróg rowerowych na obszarze Metropolii
Poznań. W ramach tych badań przeprowadzono inwentaryzację dróg rowerowych na obszarze
metropolii, ich klasyfikację, rozmieszczenie przestrzenne oraz ich stan.

Diagnoza stanu dróg rowerowych
W badaniach wykorzystano materiały dotyczące sieci dróg rowerowych uzyskane z urzędów
gminnych. Ponadto wykorzystano informacje w postaci ścieżek GPS otrzymanych z Sekcji
Rowerzystów Miejskich (dla obszaru miasta Poznania), oraz warstwę dróg rowerowych z Google
Maps oraz OpenStreetMap. Wiarygodność cyfrowych źródeł informacji sprawdzono w trakcie badań
terenowych. Ewentualne korekty błędów map cyfrowych oraz ich uzupełnienia przeprowadzono
wykorzystując zarejestrowane w czasie badań terenowych ścieżki GPS.
Wykorzystano materiały kartograficzne oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)
dostarczaną przez WUGiK w Poznaniu. Ponadto wykorzystano wyniki badań terenowych
przeprowadzanych w okresie maj – sierpień 2014 roku na obszarze aglomeracji poznańskiej. Celem
badań terenowych było: 1) kartowanie wybranych dróg rowerowych oraz kartowanie przebiegu
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proponowanych uzupełnień w sieci dróg rowerowych, 2) identyfikacja barier przestrzennych
i infrastrukturalnych rozwoju sieci dróg rowerowych, 3) identyfikacja generatorów ruchu oraz
punktów docelowych. Materiał zebrany podczas badań terenowych został następnie przetworzony
do postaci plików o standardzie zgodnym z ESRI Shapefile i tym samym możliwym do połączenia
z informacjami zawartymi w BDOT.
Podstawowym problemem była integracja wielu niekompatybilnych źródeł informacji w jeden
zbiór danych. Udało się tego dokonać przy wykorzystaniu programów ArcGIS oraz QGIS, w których
wygenerowano jednolite warstwy w standardzie shapefile.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych:
Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej,
Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020,
Plan Transportowy dla Poznania,
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących
aglomeracje poznańską,
wybrane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Diagnoza stanu infrastruktury rowerowej w Metropolii Poznań jest utrudniona. Podstawowym
problemem jest brak pełnej inwentaryzacji istniejących dróg rowerowych, dróg dla pieszych
i rowerów oraz chodników z dopuszczonym ruchem pieszym. Konsekwencją jest brak poprawnych
zasobów kartograficznych. W BDOT drogi dla rowerów są łączone z warstwą dróg i chodników
przeznaczonych dla ruchu pieszego.
Do uwarunkowań rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej należą:
uwarunkowania przyrodnicze, w zasadzie mało istotne, ze względu na mało zróżnicowaną
rzeźbę terenu oraz niską inwazyjność roweru w środowisko naturalne,
uwarunkowania planistyczne, związane głównie z planowaną w dokumentach planistycznych i
studiach siecią dróg rowerowych,
uwarunkowania prawne, dotyczące głównie własności i władztwa gruntów, na których
prowadzone są, bądź będą prowadzone drogi dla rowerów. Dotyczy to również
odpowiedzialności zarządów dróg za budowę i utrzymanie sieci dróg rowerowych,
uwarunkowania techniczne, dotyczące norm budowlanych oraz innych wytycznych
obejmujących standardy wykonania i oznakowania dróg dla rowerów. Zawierają również
istniejące i potencjalne bariery techniczne dla rozwoju infrastruktury rowerowej, oraz
uwarunkowania ekonomiczne, które pokazują, że rower jest najtańszym w eksploatacji
środkiem transportu. Koszt 1 km podróży na przeciętnym rowerze wynosi od 0,08 zł do 0,12 zł,
wliczając w to koszty zakupu, eksploatacji bieżącej oraz napraw serwisowych, przy założeniu
żywotności roweru do 40 000 km przebiegu. Ponadto, koszt infrastruktury rowerowej jest
nieporównywalnie mniejszy od kosztów innej infrastruktury transportowej, przy bardzo
wysokiej przepustowości tej infrastruktury. Przyjmuje się, że poruszający się rowerzysta
zajmuje 1-2 m2 powierzchni, natomiast samochód w zależności od prędkości oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, potrzebuje nawet do 100 m2 powierzchni.
Sieć dróg rowerowych na terenie Metropolii Poznań jest zróżnicowana zarówno pod względem
rozmieszczenia przestrzennego, jak i pod względem jej gęstości. Niestety, w wyniku wieloletnich
zaniedbań w dziedzinie infrastruktury rowerowej, sieć ta nie dorównuje swoją gęstością oraz
spójnością sieci dróg samochodowych.
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Na obszarze Metropolii Poznań występują następujące typy dróg rowerowych:
a) drogi dla rowerów, jako wyodrębnione elementy infrastruktury, odseparowane od innych
użytkowników ruchu (pieszych, samochodów), biegnące z reguły wzdłuż dróg dla
samochodowych. Na obszarze metropolii jest ich stosunkowo niewiele;
b) drogi dla pieszych i rowerów, na których ruch pieszy jest łączony z ruchem dla rowerów.
Występują dwa rodzaje dróg dla pieszych i rowerów: z separacją ruchu pieszego i bez separacji
ruchu pieszego; przy czym separacja ta odbywa się głównie poprzez oddzielenie linią ciągłą
części dla pieszych i części dla rowerów bądź, wydzielenie części dla pieszych i dla rowerów
poprzez zastosowanie różnych typów nawierzchni. Drogi tego typu dominują w strukturze sieci
dróg dla rowerów;
c) chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Występują w zasadzie tylko na obszarze miasta
Poznania (np. w ul. Garbary). Rozwiązanie to bywa stosowane w miejscach, w których nie jest
możliwe, ze względu na przepisy prawa, wyznaczenie drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych
i rowerów. Oznaczenie tego rodzaju „drogi rowerowej” nie jest przewidziane w rozporządzeniu
o znakach i sygnałach oraz jej status nie jest regulowany w prawie o ruchu drogowym. Jest to
rozwiązanie pozaprawne;
d) pasy dla rowerów i kontrapasy. Stosowane głównie na obszarze miasta Poznania, jako
wydzielone z jezdni pasy ruchu przeznaczone dla rowerzystów. Umożliwiają one im jazdę w
kierunku zgodnym z ruchem samochodów (np. w ul. Kazimierza Wielkiego), w kierunku
niezgodnym (np. w ulicy Szamarzewskiego) lub w obydwu kierunkach (np. w ulicy Krakowskiej,
Mostowej). Zastosowano także np. w drodze powiatowej w obszarze miejscowości Biedrusko;
e) szlaki rowerowe, prowadzone z reguły po drogach publicznych, oraz duktach i drogach leśnych
bądź polnych. Mają osobny system oznaczeń i nie mają osobnej, dedykowanej dla nich
infrastruktury drogowej. Nie są przedmiotem analizy niniejszego opracowania.
Na obszarze Metropolii Poznań nie występują dopuszczalne prawnie rozwiązania takie jak pasy
dla autobusów i rowerów oraz śluzy rowerowe umożliwiające rowerzystom poruszanie się odrębnie
w stosunku do ruchu samochodowego i dające im uprzywilejowanie w obrębie skrzyżowań. Wielość
„typów” dróg rowerowych stanowi przeszkodę nawet w ustaleniu całkowitej długości sieci.

Struktura przestrzenna sieci dróg dla rowerów w Metropolii Poznań
Sieć dróg dla rowerów w obrębie Metropolii Poznań jest rozmieszczona nierównomiernie, a jej
strukturę przestrzenną przedstawia mapa 41. Największa sieć znajduje się w mieście Poznaniu i ma
obecnie długość 129 km. Nie tworzy ona spójnej sieci w obrębie miasta, choć jest kilka wyjątków,
np. sieć infrastruktury rowerowej łączącej Piątkowo i Kampus UAM z centrum miasta i dalej przez
Most św. Rocha z Kampusem Politechniki Poznańskiej oraz osiedlami mieszkaniowymi na Ratajach.
Problemem jest brak infrastruktury rowerowej, bądź jej sporadyczne występowanie, w obszarach
o dużej liczbie potencjalnych celów podróży. Choć próba tworzenia strefy „tempo 30” w obrębie
centrum miasta poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu rowerowego, to te działania należy
uznać za niewystarczające. Mimo tworzenia w centrum elementów infrastruktury dla rowerów
takich, jak choćby kontrapasy w ulicy Nowowiejskiego czy Działyńskich, ciągle brakuje pasów dla
rowerów na kluczowych ulicach miejskich jak np. Św. Marcin, czy w ciągu ulicy Ratajczaka. Istotną
bolączką jest brak infrastruktury na głównych ulicach prowadzących do centrum miasta:
Głogowskiej, Dąbrowskiego, Królowej Jadwigi czy Wierzbięcice.

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

245

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ
Poza obszarem miasta Poznania sieć dróg dla rowerów jest słabiej rozwinięta. Rzadko kiedy
przekracza ona gęstość ponad 40 km długości na 100 km2. Oprócz Poznania, wskaźnik ten jest
przekraczany jeszcze w Luboniu, Puszczykowie oraz Szamotułach. Obszarami o stosunkowo gęstej
sieci dróg dla rowerów jest jeszcze miasto Śrem, Mosina oraz Buk i Tarnowo Podgórne. W obrębie
Obornik występuje sieć dróg rowerowych wyprowadzających z miasta w kierunku Rogoźna,
Obrzycka, Dąbrówki Leśnej i Szamotuł.
Obszarami o bardzo słabo rozwiniętej sieci dróg dla rowerów, nie przekraczającej z reguły
gęstości 5 km na 100 km2 są gminy Kórnik, Skoki, Kostrzyn, Pobiedziska czy Kleszczewo. Drogi dla
rowerów nie występują praktycznie w gminach Dopiewo czy Komorniki.
Rozmieszczenie infrastruktury rowerowej w obszarze poza miastem Poznań ma charakter
niespójny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tylko w obszarze miasta Poznania jest jeden
zarządca drogi. W pozostałym obszarze metropolii występuje z reguły trzech-czterech zarządców
dróg: gminnych, powiatowych, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Tworzą oni infrastrukturę rowerową w sposób nie do końca
skoordynowany.
W obszarze metropolitalnym, poza miastem Poznań, drogi rowerowe występują głównie jako
stosunkowo krótkie odcinki przy drogach gminnych (np. Czerwonak, Swarzędz, Szamotuły,
Oborniki). Stosunkowo długie są odcinki istniejące przy drogach wojewódzkich, np. przy drodze
wojewódzkiej Poznań – Murowana Goślina – Łopuchowo – Skoki, czy przy drodze wojewódzkiej
Oborniki – Szamotuły. Istnieje droga rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej Poznań – Szamotuły,
choć również w niecałym jej przebiegu. W kontraście do tego są działania zarządców dróg
powiatowych, przy których to drogi rowerowe występują bardzo rzadko, np. Biedrusko –
Bolechowo, czy budowana droga rowerowa w gminie Szamotuły. Powyższe uwarunkowania
sprawiają, że sieć dróg rowerowych w obrębie Metropolii Poznań jest niespójna. Ponadto, nawet
obszary przylegające bezpośrednio do miasta Poznań, jak np. gminy Suchy Las, Tarnowo Podgórne,
Swarzędz czy Luboń nie są dobrze z nim połączone systemem dróg rowerowych.
Ostatnie modernizacje nie zawsze sprzyjają rozwojowi infrastruktury rowerowej. Zmarnowano
szansę przedłużenia drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej Murowana Goślina – Skoki,
ograniczając się do odtworzenia drogi rowerowej w obrębie Skoków i wyznaczenia ciągu pieszorowerowego w Łopuchowie. Odcinki pośrednie wciąż wymagają realizacji.
Z powodu braku danych, nie ma możliwości przedstawienia pełnego zestawienia zmian
długości sieci dróg rowerowych w ujęciu dynamicznym dla całej Metropolii. Dostępne dane są tylko
dla miasta Poznania i wskazują na powolny, lecz systematyczny wzrost długości sieci dróg
rowerowych w latach 1992 – 2014 (por. tab. 38.).
Tab. 38. Długość sieci dróg rowerowych w Poznaniu w wybranych latach
Rok
1992
2001
2003
2004
2005
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rowerowych
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5
32,4
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56,2
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Rok
2006
2007
2008
2011
2012
2014

Długość dróg
rowerowych
w km
66,9
73,3
77,8
104,6
120,7
129,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Sekcji Rowerzystów Miejskich i Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Możliwe jest jednak wyznaczenie aktualnej długości dróg rowerowych oraz ich gęstości
w poszczególnych gminach na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy materiałów
źródłowych uzyskanych od gmin. Szacunkowe długości dróg rowerowych otrzymano w wyniku
obliczenia długości ich śladów w programie ArcGIS.
Tab. 39. Długość i gęstość sieci dróg rowerowych w gminach Metropolii Poznań (2014 r.)
Gmina
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn Wlkp.
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Poznań
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Metropolia

Długość sieci dróg
rowerowych
w km
9,59
7,74
1,00
1,93
2,49
1,74
0,94
5,43
10,31
8,93
19,54
3,00
129,40
7,10
2,37
2,26
3,00
7,10
10,27
31,94
10,00
7,00
283,08

Gęstość sieci dróg
rowerowych
w km na 100 km2
10,62
9,41
0,92
2,58
3,74
1,13
0,50
40,22
6,03
5,19
5,74
1,58
49,41
43,32
2,99
1,14
1,71
6,09
10,07
18,24
4,86
6,90
9,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gminnych oraz pomiarów.

Tabela 39. prezentuje rozmieszczenie długości sieci dróg rowerowych w poszczególnych
gminach. W zestawieniu ujęto zarówno drogi rowerowe przy drogach gminnych jak i drogi rowerowe
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przy drogach należących do innych zarządców dróg. Średnia gęstość dróg rowerowych na obszarze
metropolii wynosi około 9,17 km na 100 km2, przy łącznej długości sieci nieco ponad 283 km. Jak już
wspomniano wcześniej, sieć tylko w niektórych gminach osiąga wskaźniki gęstości zbliżone do
poznańskich, a więc ponad 40 km na 100 km2. Tylko siedem gmin ma średnią gęstość sieci wyższą
od średniej metropolitalnej.
Pod względem długości sieci, aż 46% przypada na miasto Poznań. Sieć dłuższą niż 10 km mają
jeszcze gminy Szamotuły, Oborniki, Mosina, Swarzędz i Śrem, a blisko tej wartości jest jeszcze gmina
Buk. W znacznym stopniu są to jednak gminy posiadające rozległe części wiejskie, a zatem nie
osiągają one wysokiej gęstości dróg rowerowych na swoim obszarze, za wyjątkiem Buku i Swarzędza.
W obszarze Metropolii Poznań nie wypracowano wspólnego standardu realizacji infrastruktury
rowerowej. Mimo wieloletniej walki organizacji rowerowych, ciągle stosuje się nawierzchnię
z kostki, zamiast zalecanej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z kostki jest bardzo podatna na
odkształcenia i nie utrzymywana odpowiednio może zostać opanowana przez roślinność.
Dodatkowo poruszanie się po nawierzchni z kostki powoduje dyskomfort dla rowerzysty, gdyż
drgania kół przenoszone są na ręce i nadgarstki.
Zbyt często stosuje się, jako rozwiązanie podstawowe, łączenie dróg rowerowych z ciągami
pieszymi. Nawet w przypadku zastosowania drogi dla pieszych i rowerów z ruchem separowanym,
bezpieczeństwo tego rozwiązania jest znacznie mniejsze, niż w przypadku wydzielonej drogi
rowerowej. Wynika to z faktu, że separacja ruchu jest w praktyce nie przestrzegana przez
pieszych, a także jest konsekwencją wydzielania części dla rowerów z istniejących wiele lat
chodników dla pieszych (np. Aleje Solidarności w Poznaniu).
Występują również pewne utrudnienia w ruchu rowerowym, polegające na celowym nie
wyznaczaniu przejazdów rowerowych w miejscach przecinania się dróg dla samochodów z drogami
dla rowerów bądź z drogami dla pieszych i rowerów. W Poznaniu stosuje się mylące oznaczenie
oznakowania poziomego, w którym przejście dla pieszych jest wyznaczone w rysunku przejazdu dla
rowerów. Powoduje to nieporozumienia pomiędzy kierowcami samochodów, a użytkownikami
rowerów. Fakt ten był wielokrotnie podnoszony przez organizacje rowerowe: Sekcję Rowerzystów
Miejskich oraz Masę Krytyczną.
Niebezpieczne jest również obustronne grodzenie dróg dla rowerów barierkami, jak np. na
odcinku most Biedrusko-Promnice. W wielu miejscach brakuje zjazdów z dróg dla rowerów na
jezdnię, jak np. przy drodze wojewódzkiej Czerwonak – Owińska, bądź ten zjazd jest utrudniony
poprzez inne elementy infrastruktury drogowej (wiadukt Narutowicza w Poznaniu). Spotykanym
rozwiązaniem jest również grodzenie dróg rowerowych barierkami na ich końcach (Owińska).
Niekorzystne rozwiązania dla rowerzystów występują również w obrębie skrzyżowań. Drogi dla
rowerów często kończą się przed skrzyżowaniami. Inne rozwiązania, to prowadzenie dróg dla
rowerów w często niewygodny dla użytkowników sposób (Rondo Starołęka w Poznaniu), które
oznaczają pokonywanie skrzyżowań poprzez nadmierną liczbę przejazdów z sygnalizacją świetlną.
Osobnym problemem jest zmiana pierwszeństwa przysługującego rowerzystom na przejazdach dla
rowerów poprzez stawianie znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu (ul. Lechicka w Poznaniu),
powodujące również dezorientację u kierowców (ul. Garbary w Poznaniu, przejazd dla rowerów
w ciągu ul. Wszystkich Świętych).
Dodatkowymi barierami w ruchu dla rowerów są zbyt wąskie wiadukty nad drogami
ekspresowymi i autostradami, nie przewidujące miejsca dla rowerzystów. Osobnym obszarem
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problemowym jest obręb dworca Poznań Główny i brak możliwości dotarcia w bezpieczny sposób
do kas biletowych i na perony.
W zakresie infrastruktury towarzyszącej obserwuje się w ostatnich latach poprawę.
Przybywa zarówno parkingów rowerowych jak i stojaków rowerowych. Niestety, nie zawsze jakość
tej infrastruktury jest zadowalająca. Wciąż stosuje się niewłaściwe stojaki dla rowerów,
umożliwiające przypięcie tylko koła roweru, zamiast całej ramy o co walczą od lat organizacje
rowerzystów. Nawet podczas przeprowadzanych ostatnio modernizacji zaprzepaszcza się szanse na
podniesienie jakości infrastruktury towarzyszącej i montuje niewygodne stojaki rowerowe (stacja
kolejowa w Czerwonaku, rynek w Kórniku).
W wyniku przeprowadzonych badań i prac studyjnych można wyznaczyć silne i słabe strony
infrastruktury rowerowej na obszarze aglomeracji poznańskiej. Niewątpliwie silną stroną tego
zjawiska jest fakt, że sieć dróg rowerowych nieustannie się wydłuża. W ostatnich latach powstało
wiele odcinków dróg rowerowych w Poznaniu, oraz gminach ościennych. Drogi te powstają
w ramach przebudowy dróg, z reguły gminnych, a nieco rzadziej wojewódzkich. Bardzo mało jest
infrastruktury rowerowej przy drogach powiatowych.
Za pozytywne należy uznać oddziaływanie organizacji rowerowych, zwłaszcza na terenie
Poznania, które niejako wymuszają uwzględnianie postulatów rowerzystów w procesie planowania
i realizacji sieci dróg rowerowych. Stały wzrost liczby osób wybierających rower jako nie tylko
i wyłącznie rekreacyjny środek transportu takie działania intensyfikuje i będzie na nie wywierać
wpływ w najbliższej przyszłości. Dowodem są liczne propozycje realizacji określonych dróg
rowerowych (np. w ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu) zgłaszane do projektów budżetu
obywatelskiego i ubiegających się o realizację z tychże środków. Wyniki prowadzonych w 2014 roku
badań wśród rowerzystów pokazują, że udział ruchu rekreacyjnego wynosi tylko 11%.
Słabą stroną infrastruktury rowerowej jest przede wszystkim brak jej spójności oraz często
niska jakość wykonania i nie do końca przemyślany sposób realizacji przebiegu dróg rowerowych.
Utrwaliło się postrzeganie roweru jako marginalnego środka transportu, służącego tylko i wyłącznie
rekreacji. Wciąż funkcjonuje pogląd, że rower jest środkiem transportu o znaczeniu socjalnym i jego
wykorzystywanie wynika przede wszystkim z niskiego poziomu dochodowego jego użytkowników.
Tezie tej przeczą nawet pobieżne obserwacje klasy cenowej eksploatowanych rowerów, jak
i kosztów samej odzieży rowerowej (często przekraczające łącznie koszt tanich, używanych
wieloletnich samochodów). Nieprawdziwość takiego poglądu potwierdzają także badania wśród
rowerzystów przeprowadzone przez Centrum Badań Metropolitalnych w 2014 roku. Tylko 9%
rowerzystów korzysta z tego środka transportu, ponieważ nie ma innej alternatywy. Dla pozostałej
części jest to więc w pełni świadomy wybór.
Tab. 40. Drogi rowerowe – analiza SWOT
Silne strony
względnie spójna i rozwinięta sieć na obszarze miasta Poznania,
dość dobrze rozwinięte sieci w obszarach miast
Śrem, Szamotuły, Buk, Luboń i Puszczykowo,

Słabe strony
brak spójności sieci w obszarze metropolii Poznań,
brak jednolitych standardów realizacji dróg rowerowych,
liczne bariery infrastrukturalne dla ruchu rowerów,
niska jakość infrastruktury towarzyszącej,
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Silne strony
niekompletne ciągi dróg rowerowych przy drogach
wojewódzkich: Poznań – Skoki, Poznań – Szamotuły, Szamotuły – Oborniki, które mogą być szybko
uzupełnione,
możliwość niskonakładowego przyłączenia Suchego Lasu, Tarnowa Podgórnego oraz Lubonia do
sieci poznańskiej,
działania organizacji rowerowych i presja środowiska rowerowego na podnoszenie jakości dróg dla
rowerów i tworzenia przyjaznej infrastruktury

Słabe strony
brak infrastruktury rowerowej i dróg rowerowych
(za wyjątkiem szlaków) w obszarach peryferyjnych
metropolii,
niska jakość realizowanych dróg rowerowych oraz
ich przypadkowy przebieg,
brak jednolitego planowania i koordynacji sieci dróg
rowerowych na obszarze metropolii,
bardzo zróżnicowane podejście do zagadnienia
dróg rowerowych w dokumentach gminnych i działaniach władz gmin

Źródło: Opracowanie własne.

Również błędnie przypisuje się transportowi rowerowemu znaczenie tylko i wyłącznie
sezonowe. W ostatnich latach rośnie liczba rowerzystów poruszających się w ten sposób również
w warunkach zimowych. Postrzeganie roweru jako środka transportu o charakterze sezonowym
prowadzi do zaniechania zimowego utrzymania dróg dla rowerów (o ile nie są one elementem
ciągów pieszych) czy wręcz wykorzystywania ich jako składowiska śniegu. Według wyników badań
przeprowadzonych w CBM, aż 44% rowerzystów jeździ bez względu na pogodę. Lekceważący
stosunek do transportu rowerowego jest widoczny w wielu budżetach gminnych, gdzie nakłady na
ich budowę nigdy nie są planowane na poziomie większym niż kilka mln złotych, a z reguły nie
przekraczają kilkuset tysięcy złotych. Również niewiele miejsca poświęca się zagadnieniom
transportu rowerowego w dokumentach strategicznych oraz w studiach uwarunkowań i kierunków
przestrzennego zagospodarowania gmin. Niektóre z nich, mają sformułowaną w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego budowę gęstych sieci dróg
rowerowych. Należą do nich na przykład gminy: Dopiewo, Luboń i Murowana Goślina, Szamotuły
oraz Poznań. Realizacja tych sieci pozwoliłaby na podniesienie gęstości dróg rowerowych do
poziomu powyżej 20 km na 100 km2. Część gmin ma w dokumentach zawarte w studiach jedynie
ogólne uwagi dotyczące możliwej budowy dróg rowerowych. Typową praktyką jest przerzucanie
odpowiedzialności za budowę dróg rowerowych na zarządców dróg, w szczególności dróg
powiatowych i wojewódzkich, np. w gminie Stęszew albo Kórnik.
Osobnym problemem jest brak spójności terminologicznej w dokumentach gminnych.
Większość z nich postuluje budowę tak zwanych ścieżek rowerowych na swoich obszarach. Często
w ten sposób rozumiany jest każdy ciąg pieszo-rowerowy, czy rowerowy. Brak odniesienia do
zapisów prawnych i zwyczajowych (droga rowerowa, droga dla pieszych i rowerów, szlak rowerowy)
utrudnia ustalenie, czy są to drogi rowerowe o charakterze użytkowym, czy szlaki rowerowe
o charakterze rekreacyjnym. Dokumenty planistyczne i studia gmin nie uwzględniają również
problemów i zagrożeń ruchu rowerowego. Tylko nieliczne gminy posiadają dokumenty, które można
nazwać strategią rozwoju ruchu rowerowego. Strategię taką posiada Poznań (obowiązująca w latach
2007 – 2015, a więc już dezaktualizująca się), oraz Suchy Las (opracowana w 1997 roku).
Głównym problemem i wyzwaniem jest przede wszystkim zmiana podejścia do transportu
rowerowego i infrastruktury rowerowej. Rower powinien stać się pełnoprawnym środkiem
transportu, a jego infrastruktura powinna być stale rozwijana i tworzona na wysokim poziomie.
Wymaga to zmian przede wszystkim w podejściu planistycznym i projektowym. Należy odejść od
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popularnego obecnie, łączenia infrastruktury rowerowej z infrastrukturą dla pieszych, na rzecz
łączenia infrastruktury rowerowej z infrastrukturą drogową – pasami dla rowerów lub tworzenia
niezależnej sieci dróg rowerowych. Należy ujednolicić standardy dotyczące projektowania
i wykonawstwa dróg dla rowerów. Osobnym problemem jest eliminacja tzw. wąskich gardeł oraz
pokonywanie barier. Należą do nich przede wszystkim wiadukty i estakady, na których nie ma często
fizycznie miejsca, aby przeprowadzić przez nie drogi dla rowerów. Barierami często są inne elementy
infrastruktury transportowej, takie jak: autostrady, drogi ekspresowe czy linie kolejowe.
Problematyczny jest również sposób pokonywania rozbudowanych układów drogowych
i skrzyżowań.
Rozwiązanie powyższych problemów jak i eliminacja słabych stron jest możliwa w sposób
zintegrowany czy metropolitalny. Należy dążyć do zwiększenia spójności sieci dróg rowerowych
w analizowanym obszarze oraz podnieść stopień jej zrównoważenia. Obecnie na obszarze
aglomeracji poznańskiej są gminy, w których gęstość sieci dróg rowerowych jest stosunkowo wysoka
(Poznań, Murowana Goślina, Swarzędz), jak i takie gdzie tych dróg jest stosunkowo mało
(Pobiedziska, Kostrzyn, Rokietnica, Dopiewo). W podejściu metropolitalnym możliwe będzie
ustalenie sieci dróg lokalnych, gminnych, oraz międzygminnych. Te ostatnie mogą obejmować
swoim zasięgiem cały obszar metropolii. Planowanie sieci dróg powinno być koordynowane na
granicach jednostek administracyjnych. Takie podejście wydaje się być szczególnie uzasadnione np.
w strefie podmiejskiej Poznania, gdzie istnieje problem „wejścia” do miasta.
Infrastruktura rowerowa i jej rozwój może zostać odniesiony do trzech z dziesięciu zasad
rozwoju metropolii. Pierwszą z nich jest zasada koordynacji, która nakłada na samorządy oraz inne
podmioty konieczność współpracy przy realizacji sieci dróg rowerowych w celu zwiększenia jej
spójności. Jako druga może mieć zastosowana zasada solidarności, polegająca na wspólnym
uczestnictwie w działaniach integracyjnych. Oznacza to nie tylko wspólne ponoszenie kosztów na
sieć dróg rowerowych, ale również wspólne korzyści płynące ze zintegrowania infrastruktury. Trzecia
zasada, do której można się w tym miejscu odwołać, to elastyczność. Pozwala ona na adaptację
rozwiązań metropolitalnych do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz
procesów wewnątrz metropolii, takich jak urbanizacja. Podążając za wzrostem popularności roweru
jako środka transportu, zasada elastyczności wymusza niejako dostosowanie infrastruktury
transportowej do wymagań tego rodzaju ruchu.

Kierunki rozwoju transportu rowerowego
Działania kierunkowe rozwoju infrastruktury rowerowej nawiązują do celów,
wyartykułowanych w Programie 2.4. Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań
2020 oraz są ich częściowym rozwinięciem. Podstawowymi wyzwaniami w realizacji dróg
rowerowych są:
1. utworzenie spójnego systemu dróg rowerowych w obrębie Metropolii Poznań,
2. koordynacja działań prowadzonych na różnych szczeblach: gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, metropolitalnym oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
3. wyznaczenie jednolitego standardu realizacji dróg rowerowych,
4. usunięcie istniejących barier w ruchu rowerowym.
W te wyzwania wpisują się cele szczegółowe, które powinny być zrealizowane do roku 2030:
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1. poprawa istniejącego stanu infrastruktury rowerowej i dostosowanie do standardów,
2. budowa spójnej, metropolitalnej sieci dróg rowerowych, łączących miasta i gminy z Poznaniem
oraz pomiędzy sobą,
3. rozbudowa systemu bike and ride oraz sieci roweru miejskiego,
4. zwiększenie dostępności rowerem wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży,
5. zwiększenie udziału podróży rowerem na obszarze metropolii do 10% w perspektywie 2020
roku, a do 15% w perspektywie 2030 roku jest zgodne z wytycznymi zawartymi w Strategii
rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020,
6. przystosowanie transportu publicznego, w tym Kolei Metropolitalnej w szczególności, do
przewozu rowerów,
7. promowanie i popularyzacja roweru jako codziennego środka transportu,
8. wzrost sprawności ruchowej mieszkańców metropolii oraz poprawa stanu ich zdrowia, a także
rozwój rowerowego ruchu turystycznego na obszarze metropolii.
Podjęcie wyżej wymienionych wyzwań w znaczącym stopniu pozwoli na zwiększenie stopnia
bezpieczeństwa ruchu rowerowego na obszarze metropolii, na skutek działań zmierzających do jego
separacji od ruchu pieszego i eliminacji zagrożeń ze strony ruchu samochodowego. Przyczyni się
również do wzrostu popularności transportu publicznego poprzez stworzenie systemu węzłów
przesiadkowych kolej/autobus – rower. Zwiększona zostanie również koordynacja działań różnych
gmin i zarządców dróg na poszczególnych szczeblach podziału administracyjnego.
Realizacja celów szczegółowych pozwoli na budowę spójnego, wygodnego systemu dróg
rowerowych na obszarze Metropolii Poznań, który pozwoli na wygodne i bezpieczne
przemieszczanie się w ramach mobilności codziennej i turystyki weekendowej. System ten będzie
umożliwiał dostępność do wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży w obrębie metropolii.
Za priorytetowe uważa się cele szczegółowe 1. oraz 2. Cel pierwszy obejmuje budowę sieci
dróg rowerowych na trzech poziomach: lokalnym, gminnym i międzygminnym. Proponowana sieć
na poziomie gminnym i międzygminnym została zawarta na mapie kierunkowej rozwoju sieci dróg
rowerowych (mapa 42.).
Ze względu na skalę opracowania, na mapie nie umieszczono sieci dróg lokalnych. Mogą być
one planowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb. Drogi na poziomie lokalnym powinny
łączyć generatory i cele ruchu takie jak osiedla mieszkaniowe, szkoły, urzędy, większe sklepy, ośrodki
kulturalne i sportowe oraz stacje kolejowe z węzłami bike and ride. Może stanowić również sieć
łącznikową pomiędzy drogami rowerowymi o większym zasięgu. Gminy zachowują swobodę
w planowaniu i realizacji sieci lokalnych dróg rowerowych.
Sieć gminna ma umożliwiać nieodległe przemieszczenia pomiędzy siedzibą gminy,
a miejscowościami na jej terytorium, o zasięgu 5 – 7 km. Powinna też umożliwiać dojazd do stacji
kolejowych z miejscowości bardziej odległych na terenie gminy.
Sieć międzygminna powstanie w wyniku połączenia przygranicznych odcinków sieci gminnych.
Jej celem jest utworzenie spójnego systemu szkieletowego, pozwalającego na przemieszczenia
wewnątrz całego obszaru metropolitalnego, oraz ukierunkowanego na Poznań. Drogi te powinny
charakteryzować się podwyższonym standardem co do jakości nawierzchni, szerokości (min. 3,5 – 4
m) oraz ograniczonej kolizyjności. Sieć szkieletowa ma umożliwiać wygodne podróżowanie rowerem
na dystansach 15 – 20 km, czyli około 1 godziny podróży. Zasadniczo powinny to być drogi dla
rowerów, a łączenie ich z ruchem pieszym powinno mieć charakter wyjątkowy. Zaleca się budowę
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w standardzie jezdni dla rowerów. Sieć szkieletowa jest dołączana do sieci dróg
międzydzielnicowych w Poznaniu.
Sieć wewnątrzgminna powinna składać się z dróg rowerowych lub dróg dla pieszych i rowerów
z ruchem separowanym. Zaleca się wykonywanie nawierzchni asfaltowych, a na częściach z ruchem
pieszym separowanym stosowanie wyróżników w postaci koloru nawierzchni lub barier fizycznych
w postaci wyniesienia części drogi bądź odgrodzenia np. krawężnikiem. Nie należy dokonywać
rozdziału za pomocą barierek części rowerowej i pieszej.
Sieć lokalna może składać się z dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych z ruchem
rozdzielonym oraz dróg dla rowerów i pieszych bez wydzielenia części pieszej. Dopuszcza się we
wszystkich elementach sieci stosowanie, tam gdzie jest to potrzebne, pasów dla rowerów,
kontrapasów oraz śluz rowerowych.
Uzasadnieniem dla tworzenia sieci międzygminnej jest także możliwość wykorzystania jej do
turystyki weekendowej oraz konieczność uwzględnienia większej liczby podróży rowerem
w obszarze bezpośrednio przylegającym do miasta Poznania („wjazdy” do miasta). Sieć ta może
zostać połączona z drogami rowerowymi na terenie przylegającym do obszaru niniejszego
opracowania.
Osobnym elementem sieci metropolii jest Wartostrada pieszo-rowerowa. Ten projektowany
ciąg pieszo-rowerowym biegnie w dolinie Warty na obszarze funkcjonalnym miasta Poznania.
Koncepcja Wartostrady zakłada budowę dróg pieszo-rowerowych na wałach przeciwpowodziowych
i obszarach zalewowych po obu stronach rzeki Warty.
Celem budowy Wartostrady jest utworzenie podstawowej osi w komunikacji północ – południe
na obszarze metropolii, o niskim stopniu kolizyjności bądź bezkolizyjna w stosunku do innych
elementów infrastruktury transportowej. Przewiduje się powiązania Wartostrady z istniejącą siecią
dróg rowerowych Poznania poprzez połączenia w układzie poprzecznym. W pierwszym etapie
przewiduje się realizację projektu na obszarze Poznania, pomiędzy mostem Lecha na północy,
a mostem Przemysła na południu.
Realizacja projektu Wartostrady jest działaniem wspierającym rozwój gospodarki
niskoemisyjnej oraz wspieranie działań zwiększających multimodalność mobilności miejskiej.
Możliwe i zasadne jest więc przedłużenie Wartostrady w kierunku północnym i południowym wzdłuż
zachodniego brzegu rzeki Warty. W kierunku północnym przedłużenie powinno być na odcinku od
mostu Lecha do kładki pieszo-rowerowej w Owińskach. Realizacja tej kładki jest elementem
działania komplementarnego do Wartostrady. W dalszej kolejności możliwe jest dalsze przedłużenie
do mostu w Biedrusku. W kierunku południowym rozważyć należy przedłużenie Wartostrady
również wzdłuż lewego brzegu Warty do Lubonia, a następnie do Puszczykowa i docelowo do mostu
w Rogalinku.
Realizacja projektu Wartostrady poza obszar Poznania może podlegać pewnym ograniczeniom
i barierom. Poza odcinkiem wewnątrz miasta Poznania, Wartostrada będzie mieć głównie znaczenie
rekreacyjne. Wynika to ze znacznego oddalenia doliny Warty od celów i źródeł codziennych podróży.
Przedłużenie w kierunku północnym będzie wymagało rozwiązania problemu przejścia przez teren
podmokły na północ od mostu Lecha i w rejonie ujścia Różanego Potoku do rzeki Warty.
Przedłużenie drogi rowerowej w kierunku Lubonia będzie musiało uwzględniać obejście obszaru
ochronnego ujęcia wody na Dębinie, a następnie rozwiązanie przejścia przez tereny podmokłe
pomiędzy Luboniem a Puszczykowem. Przebieg Wartostrady w kierunku północnym i południowym
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wyznaczany będzie zatem przez występowanie barier o charakterze przyrodniczym i obszarów
chronionych, oraz ograniczeń wynikających z bardziej rekreacyjnego charakteru trasy. Ponadto,
realizacja Wartostrady po terenach zalewowych może utrudniać, bądź uniemożliwiać korzystanie
z drogi rowerowej w okresie wysokich stanów wody.
Wsparcie projektowi Wartostrady udzieliły organizacje rowerowe (m.in. Sekcja Rowerzystów
Miejskich, Stowarzyszenie Mobilny Poznań). Proponowane w niniejszych Kierunkach elementy sieci
dróg rowerowych zostały zaprezentowane w tabeli 41., a ich rozmieszczenie przestrzenne pokazuje
mapa 42.
Tab. 41. Wybrane elementy sieci dróg rowerowych w Metropolii Poznań
Sieć dróg rowerowych
Drogi rowerowe istniejące
Drogi w Studiach gmin
Drogi uzupełniające według Kierunków
Układ szkieletowy (drogi międzygminne)
i drogi międzydzielnicowe w Poznaniu
Wartostrada

Długość sieci
w km
283,08
729,25
596,66
571,81
47,37

Źródło: Opracowanie własne. Bez szlaków rowerowych.

W dokumentach planistycznych gmin przewiduje się łącznie około 730 km dróg rowerowych
łącznie. Wraz z drogami uzupełniającymi wg Kierunków, sieć dróg rowerowych powinna wynosić
około 1330 km. Dodatkowo powinno zostać zbudowanych około 48 km Wartostrady.
W rzeczywistości sieć powinna być wydłużona o odcinki lokalne, a ponadto istniejąca obecnie sieć
nie pokrywa się w całości z planami zawartymi w studiach gminnych. W perspektywie roku 2030,
łączna długość dróg dla rowerów powinna przekroczyć 1600 km.
Rekomenduje się do realizacji w perspektywie 2020 następujące elementy układu
metropolitalnego dróg rowerowych:
droga rowerowa nr 0: Wartostrada na odcinku Poznań Most Przemysła-Poznań Most Lecha,
z ewentualnymi przedłużeniami w kierunku Puszczykowa i Biedruska,
droga rowerowa nr 1: Poznań – Suchy Las – Chludowo – Wargowo – Oborniki,
droga rowerowa nr 2: Poznań – Czerwonak – Owińska – Bolechowo – Murowana Goślina –
Łopuchowo – Skoki, z odgałęzieniem nr 21 do Długiej Gośliny,
droga rowerowa nr 3: Poznań – Pobiedziska wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 5,
droga rowerowa nr 4: Poznań – Swarzędz – Kostrzyn wzdłuż drogi krajowej nr 92,
droga rowerowa nr 5: Poznań – Tulce – Gowarzewo – Kleszczewo,
droga rowerowa nr 6: Poznań – Borówiec – Kórnik – Śrem – granica metropolii,
droga rowerowa nr 7: Poznań – Luboń – Puszczykowo – Mosina – Drużyna Poznańska,
droga rowerowa nr 8: Poznań – Luboń – Komorniki – Szreniawa – Stęszew, wzdłuż obecnej
drogi krajowej nr 5,
droga rowerowa nr 9: Poznań Ławica – Skórzewo – Dąbrówka – Dopiewo,
droga rowerowa nr 10: Poznań – Wysogotowo – Niepruszewo – Buk,
droga rowerowa nr 11: Poznań – Baranowo – Swadzim – Tarnowo Podgórne – Jankowice,
droga rowerowa nr 12: Baranowo – Chyby – Pamiątkowo – Szamotuły.
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Do roku 2020 należy zrealizować kładkę pieszo-rowerową w Owińskach na rzece Warcie oraz
wybudować drogę rowerową nr 211 na odcinku Owińska (skrzyżowanie z ddr nr 2) – Owińska kładka.
W perspektywie 2025 roku należy stworzyć międzydzielnicowy układ dróg rowerowych zapisany
w obowiązującym Studium dla miasta Poznania wraz z jego uzupełnieniem o odcinek obsługujący
Łazarz, Wolne Tory i Rataje (według mapy 42.), oraz odcinek północnej obwodnicy centrum.
Międzydzielnicowy układ dróg rowerowych w Poznaniu jest składnikiem metropolitalnej sieci dróg
rowerowych, łączącym w spójną całość sieć szkieletową i może być realizowany jako inwestycja
w ramach ZIT.
W okresie do 2030 należy zaplanować realizację uzupełniających odcinków metropolitalnego
systemu dróg rowerowych:
droga rowerowa nr 13: Poznań – Kiekrz – Rokietnica – Mrowino,
droga rowerowa nr 22: Murowana Goślina – Oborniki – Szamotuły,
droga rowerowa nr 23: Poznań Radojewo – Biedrusko,
droga rowerowa nr 24: Gowarzewo – Swarzędz – Kobylnica,
droga rowerowa nr 25: Poznań Starołęka – Głuszyna – Daszewice – Kamionki – Borówiec,
droga rowerowa nr 26: Mosina – Rogalinek – Rogalin – Kórnik,
droga rowerowa nr 27: Buk – Stęszew – Dymaczewo – Mosina,
droga rowerowa nr 28: Poznań Plewiska – Głuchowo,
droga rowerowa nr 29: Palędzie – Głuchowo – Komorniki,
droga rowerowa nr 30: Złotkowo-Sobota-Rokietnica (łącznik ddr nr 1 i 12).
W celu zwiększenia spójności sieci dróg rowerowych, postuluje się realizację do roku 2030
kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie w miejscowości Kątnik – Czapury i realizację drogi
rowerowej nr 252 na odcinku Poznań Starołęka – Czapury – Czapury kładka.
Do roku 2030 powinny zostać zbudowane wszystkie odcinki dróg rowerowych zapisane
w SUiKZP gmin oraz proponowane odcinki do uzupełnienia.
W ramach celu 2., wyznacza się lokalizacje infrastruktury parkingów bike and ride, oraz innej
infrastruktury towarzyszącej. Do roku 2020 powinno utrzymać się bądź zbudować następujące
parkingi bike and ride:
1. przy stacjach kolejowych: Poznań Główny, Poznań Garbary, Poznań Wschód, Swarzędz,
Paczkowo, Kostrzyn Wlkp., Czerwonak, Owińska, Bolechowo, Murowana Goślina, Murowana
Goślina Zielone Wzgórza, Łopuchowo, Sława Wlkp., Skoki, Poznań Podolany, Poznań Strzeszyn,
Suchy Las (w przypadku realizacji), Golęczewo, Chludowo, Wargowo, Oborniki Wlkp., Oborniki
Wlkp. Miasto, Poznań Wola, Kiekrz, Rokietnica, Pamiątkowo, Szamotuły, Poznań Górczyn,
Poznań Junikowo, Plewiska, Palędzie, Dopiewo, Otusz, Buk, Wiry, Szreniawa, Stęszew, Poznań
Dębiec, Luboń, Puszczykowo, Puszczykówko, Mosina, Drużyna Poznańska, Kobylnica, Promno,
Pobiedziska, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny, Gądki, Kórnik, Pierzchno, oraz przy stacjach
planowanej linii do Tarnowa Podgórnego,
2. przy przystankach/dworcach komunikacji miejskiej/gminnej: Poznań PST Sobieskiego, Poznań
PST Kurpińskiego, Poznań PST Aleje Solidarności, Poznań Naramowice, Poznań Miłostowo,
Poznań Rataje, Poznań C.H. Franowo, Poznań Junikowo (pętla tramwajowa), Poznań Ogrody,
Poznań Śródka, Swarzędz Rynek, Szamotuły dworzec autobusowy, Murowana Goślina
przystanek autobusowy Rynek, Kórnik Rynek,
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3. przewiduje się realizację parkingów rowerowych (stojaków) przy wszystkich urzędach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich, szkołach publicznych, obiektach sportoworekreacyjnych i innych obiektach użyteczności publicznej,
4. przewiduje się uzupełnienie sieci dróg rowerowych celem włączenia planowanej w punktach
1) – 3) infrastruktury w sieć dróg rowerowych metropolitalnych i wewnątrzgminnych.
Obowiązek wykonania uzupełnienia w pierwszej kolejności powinien być realizowany przez
gminę,
5. przewiduje się rozbudowę systemu wypożyczalni roweru miejskiego. Liczba stacji powinna
osiągnąć co najmniej 100 w roku 2030.
Wśród szans rozwoju dróg rowerowych należy wymienić ogólną tendencję wzrostu
popularności roweru jako środka transportu. Konsekwencją tego faktu jest wzrastająca i zauważalna
liczba rowerzystów na ulicach i drogach obszaru Metropolii Poznań. Szansą jest także wzrastająca
świadomość funkcjonowania roweru jako niskokosztowego, ekologicznego środka transportu
sprzyjającego dłuższemu utrzymywaniu sprawności ruchowej. Jest on także postrzegany jako środek
transportu nie podlegający kongestii, o dużej niezawodności i jednocześnie konkurencyjny czasowo
w okresach szczytu komunikacyjnego. Wzrost liczby użytkowników rowerów będzie powodował
wzrost nacisków na władze gmin zmierzających do usprawnienia i rozbudowy infrastruktury
rowerowej.
Zagrożeniami są tendencje do postrzegania roweru jako środka transportu o marginalnym
udziale w liczbie podróży, o charakterze rekreacyjnym. Przeszkodą może być zakładanie „socjalnej”
roli roweru w dojazdach na obszarze metropolii. Dodatkowe zagrożenia wynikają z narosłych przez
lata nawyków niewłaściwego traktowania ruchu rowerowego w procesach projektowania
infrastruktury, błędnego założenia o poprawności łączenia go z ruchem pieszym, a także podrzędnej
roli tego środka transportu względem transportu samochodowego. Niedostrzeganie roweru jako
sposobu przemieszczania się sprzyjającego mobilności mieszkańców skutkuje brakiem nowej
infrastruktury rowerowej oraz niespójnością sieci dróg dla rowerów.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Diagnoza i kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej pozwalają na sformułowanie poniższych
rekomendacji dla gmin i innych podmiotów działających w obszarze Metropolii Poznań:
Zwiększenie roli powiatowych zarządów dróg w realizacji dróg rowerowych. Dotychczasowe
działania zarządów dróg powiatowych w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej należy
uznać za niewystarczające. Jest jednak konieczne ze względu na fakt, że znaczna część układu
szkieletowego dróg rowerowych została zaplanowana przy istniejących drogach powiatowych.
Koordynacja planowania dróg rowerowych w obrębie metropolii – gminy i zarządcy dróg.
Konieczna ze względu na realizację podstawowej własności projektowanej sieci dróg
rowerowych, a mianowicie jej spójności. Istotna jest także koordynacja planowania na
granicach gmin oraz granicach zarządów dróg powiatowych i wojewódzkich.
Wypracowanie jednolitych standardów dróg rowerowych – gminy i zarządy dróg. Standardy
takie są potrzebne w celu zachowania ciągłości i odpowiedniej jakości dróg rowerowych.
Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której droga rowerowa wykonywana przy drodze
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powiatowej posiada inny standard nawierzchni i szerokości niż jej np. kontynuacja przy drodze
gminnej.
Opiniowanie przebiegu dróg rowerowych, konsultacja standardów infrastruktury, kontrola
społeczna – organizacje rowerowe. Dopuszczenie reprezentantów użytkowników dróg
rowerowych pozwoli na realizację postulatów dotyczących podniesienia komfortu
i bezpieczeństwa jazdy rowerem.
Promocja roweru jako podstawowego środka transportu na odległość do 5 km. Jest to
rekomendacja polityki realizowanej na szczeblu gminnym. Możliwe jest ograniczenie
użytkowania pojazdów samochodowych na dystansach krótkich i skutkiem tego, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń. Polityki gminne powinny uwzględniać propagowanie korzystania
z roweru poprzez różnego rodzaju akcje skierowane do mieszkańców (informacyjne
i popularyzatorskie).
Zwiększenie roli roweru jako środka transportu na dystansach większych jest rekomendowane
dla polityk gminnych, w celu dalszego odciążenia systemu transportowego. Uzasadnieniem dla
takiej polityki może być promocja roweru jako środka transportu sprzyjającego zdrowemu
trybowi życia.
Poprawa bezpieczeństwa jazdy na rowerze powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie
w politykach gminnych, zarządców dróg oraz policji i straży miejskich. Polityka gminna oraz
zarządców dróg powinna koncentrować się na zapewnieniu bezpiecznej, małokolizyjnej
infrastruktury rowerowej. Policja i straże miejskie/gminne powinny prowadzić politykę
polegającą na edukacji w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz zwiększeniu dbałości
o poziom bezpieczeństwa ruchu rowerzystów poprzez działania zmierzające do eliminacji
niebezpiecznych zachowań ze strony innych użytkowników ruchu. Należy zmniejszyć
częstotliwość i zakres działań prewencyjnych skierowanych przeciwko rowerzystom i pieszym,
jako wysoce edukacyjnie nieskutecznych.
Wypracowanie standardów dotyczących systemu oznakowania dróg rowerowych to
rekomendacja dla polityk prowadzonych przez zarządców dróg. Należy ustalić wspólne
standardy oznakowania i numeracji dróg rowerowych na obszarze metropolii.
Wypracowanie standardów dotyczących tworzenia infrastruktury towarzyszącej (parkingów
i stojaków rowerowych, stacji roweru miejskiego/metropolitalnego) to rekomendacja dla
polityki zarządców dróg i gmin. Do budowy takiej polityki należy dołączyć konsultacje
z organizacjami rowerowymi i społecznymi celem stworzenia optymalnych standardów
dotyczących tej infrastruktury.
Finansowanie infrastruktury rowerowej powinno być odrębną pozycją w budżecie gminnym
lub powiatowym. Rekomenduje się wydatki na poziomie co najmniej proporcjonalnym do
udziału rowerów w ruchu. W przypadku miasta Poznania, co najmniej 4% środków na transport
ogółem powinno być przeznaczanych na rozwój i utrzymanie infrastruktury rowerowej. Dla
pozostałych gmin, powinno to być to co najmniej 5%.
Uwzględnienie tych rekomendacji pozwoli na sprawne i skoordynowane zrealizowanie
wysokiej jakości metropolitalnego systemu dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej oraz
zwiększy bezpieczeństwo ruchu rowerowego.
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Mapa 41.
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Mapa 42.
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Rafał Wróżyński, Karol Waldmann, Michał Wójcicki

5.4.1. Infrastruktura techniczna
(sieć gazociągów przesyłowych, sieć elektroenergetyczna,
gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami)
Wprowadzenie
Określenie kierunków rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym
nastąpiło w oparciu o informacje otrzymane od gestorów urządzeń infrastruktury technicznej
dotyczące planowanych działań rozwojowych. Rozbudowa i utrzymanie jakości dostarczanych usług
infrastrukturalnych, poprawa niezawodności, zmniejszenie zagrożeń dla środowiska oraz poprawa
efektywności to podstawowe cele do jakich dąży się poprzez realizację planowanych działań
infrastrukturalnych.
Jednym z głównych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy Metropolii
Poznań jest dostęp do urządzeń sieci infrastruktury technicznej. Dostępność infrastruktury
technicznej oraz rezerwa potencjału infrastruktury decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej danego
obszaru i definiuje komfort warunków życia na danym obszarze.
Obszarami infrastruktury technicznej, które poddano analizie są: sieci gazociągów
przesyłowych, sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć i wysokich napięć, sieci
wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia gospodarki odpadami.
Przez obszar metropolii przebiegają istotne urządzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu
europejskim i krajowym takie jak: ropociąg „Przyjaźń”, gazociąg „Jamał”, linie elektroenergetyczne
najwyższych i wysokich napięć wchodzące w skład KSE. Stanowią one najważniejszy element
bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu ale również całego kraju.
Działania związane z eksploatacją i rozwojem urządzeń infrastruktury technicznej w Metropolii
Poznań wynikają z zapisów wielu dokumentów rangi krajowej i regionalnej. Poniżej wymieniono
najważniejsze z nich, których zapisy uwzględniono w trakcie prac nad określeniem kierunków
rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym:
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK);
Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów
technicznej infrastruktury energetycznej (dokument opracowany na potrzeby KPZK),
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa
gazowe na lata 2014 – 2023,
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalny wraz z aktualizacjami,
Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017,
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
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Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej,
Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020,
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin metropolii.
W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że zakres informacji przedstawionej w opracowaniu
uzależniony jest w dużej mierze od materiałów udostępnionych przez jednostki zarządzające
konkretną infrastrukturą techniczną. Poniżej przedstawiono spis danych udostępnionych
i wykorzystanych na potrzeby niniejszego opracowania.
Sieć gazociągów przesyłowych:
dane przekazane przez operatora gazociągów przesyłowych spółkę GAZ SYSTEM SA (dane
wektorowe i analogowe).
Sieć elektroenergetyczna:
dane przekazane przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Oddział w Poznaniu (dane
analogowe);
dane przekazane przez spółkę ENEA Operator Sp. z o.o. (dane wektorowe i analogowe);
informacje z BDOT.
Gospodarka wodno-ściekowa:
dane przekazane przez spółkę Aquanet SA (dane analogowe);
Studium rozwoju kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej aglomeracji poznańskiej –
opracowane w 2008 roku;
Studium rozwoju wodociągów aglomeracji poznańskiej – opracowane w 2008 roku;
Studium rozwoju kanalizacji deszczowej miasta Poznania – opracowane w 2008 roku;
gminne koncepcje rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Gospodarka odpadami:
dane monitoringowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Autorzy analizowali również dane zbierane i publikowane przez GUS.

Diagnoza i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
Podstawą syntetycznej diagnozy rozwoju infrastruktury technicznej było Studium
uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej opracowane w 2012 roku.
Informacje zawarte w przywołanym dokumencie zostały zaktualizowane oraz rozszerzone
o diagnozę wykonaną dla gminy Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem.
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej wyznaczono w oparciu o udostępnione plany
rozwojowe gestorów urządzeń infrastrukturalnych i zostały przedstawione w formie listy działań
inwestycyjnych wynikających z planów rozwojowych poszczególnych sieci oraz wskazań
o charakterze ogólnym wyznaczające pożądane kierunki rozwoju.

Sieć gazociągów przesyłowych
Przez północną część metropolii w układzie równoleżnikowym przebiega międzynarodowy
gazociąg tranzytowy „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią. W miejscowości Długa Goślina
(gmina Murowana Goślina) przewiduje się lokalizację jednego z 3 zlokalizowanych w województwie
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wielkopolskim węzłów systemowych. Węzeł ten ma zostać zlokalizowany na skrzyżowaniu
z gazociągiem przesyłowym DN500 relacji Poznań – Piła. W obecnie nieokreślonej perspektywie
czasowej zakłada się budowę drugiej nitki tego gazociągu i w założeniach projektowych ma
przebiegać równolegle, w odległości 15 m do istniejącej nitki gazociągu.
Na sieć gazociągów przesyłowych w granicy Metropolii (mapa 43.) składają się gazociągi
wysokiego ciśnienia o średnicach od 80DN do 500DN i łącznej długości 218,5 km. Dwie główne
relacje gazociągów wysokiego ciśnienia przebiegają przez metropolię w układzie południkowym.
Pierwsza nitka gazociągu DN500 relacji Krobia – Poznań – Piła przebiega przez gminę Śrem, Kórnik,
Kleszczewo, Swarzędz, Murowana Goślina. Natomiast druga o średnicy DN350 stanowiąca
odgałęzienie gazociągu relacji Krobia – Kotowo – Lwówek przebiega przez gminy Stęszew, Dopiewo,
Tarnowo Podgórne, Rokietnicę oraz Suchy Las i łączy się z gazociągiem relacji Krobia – Poznań – Piła
w gminie Czerwonak.
Integralną częścią systemu przesyłowego są stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia.
W granicach metropolii zgodnie z ewidencją operatora gazociągów przesyłowych firmy GAZ SYSTEM
SA zlokalizowanych jest 25 stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia (mapa 43.).
W horyzoncie czasowym 2020 roku operator nie planuje rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych.
Przepustowość stacji redukcyjnych jest większa niż aktualne zapotrzebowanie i w związku z tym nie
ma konieczności rozbudowy istniejącej sieci stacji. W okresie 2014 – 2018 planuje się jedynie
modernizację stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w miejscowości Potasze, gm.
Czerwonak.
Dostępność do sieci gazowej w granicach metropolii jest zróżnicowana, największa jest
w miastach, a najmniejsza w obszarach wiejskich. W obszarach miejskich nie odnotowano
konieczności rozbudowy sieci gazowniczej, natomiast w obszarach wiejskich w miarę występowania
potrzeb dystrybucyjna sieć gazownicza powinna być sukcesywnie rozbudowywana. Struktura
zużycia gazu w metropolii w 2013 roku wskazuje, że prawie 50% (49,1%) żużycia gazu ziemnego
przypada na Poznań. Udział pozostałych gmin metropolii w ogólnym zużyciu gazu dla całego obszaru
wyniósł od 0,1% w gminie Skoki do 6,4% w gminie Tarnowo Podgórne. Do gmin, w których udział
ten jest najwyższy, zaliczają się ponadto gminy Swarzędz (4,9%), Komorniki (4,1%), Dopiewo (3,8%)
oraz Luboń (3,7%). Zużycie gazu dla całej Metropolii Poznań wyniosło w 2013 roku 228 034,9 tys. m3.
W ostatnich 5 latach niemal we wszystkich gminach Metropolii Poznań odnotowany został
wzrost liczby ludności korzystającej z sieci gazowej. W porównaniu z 2009 rokiem największe
przyrosty liczby nowych użytkowników sieci gazowej wystąpiły w gminach: Rokietnica (45%), Mosina
(36,7%) oraz Dopiewo, Komorniki i Kostrzyn Wlkp., gdzie wzrosty wyniosły około 24%.

Infrastruktura elektroenergetyczna
Rozwój Metropolii Poznań w dużym stopniu warunkowany jest dostępnością do energii
elektrycznej. Energia elektryczna dostarczana i konsumowana w granicach metropolii w większości
produkowana jest w elektrowniach Dolna Odra, Pątnów, Adamów, Konin oraz Turów. Energię do
miasta Poznania i najbliższych jego okolic dostarcza również firma Veolia Poznań (dawniej Dalkia)
Zespół Elektrociepłowni SA, która dysponuje urządzeniami wytwórczymi o mocy elektrycznej 275,5
MW.
Krajowy system sieci przesyłowych w Metropolii Poznań tworzą linie elektroenergetyczne 400
kV i linie 220 kV oraz cztery stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Poznań Południe, Kromolice,
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Czerwonak (mapa 44.). System sieci przesyłowych zarządzany jest przez operatora systemu
przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) Oddział w Poznaniu.
Sieć dystrybucyjna w granicach metropolii zarządzana jest przez operatora systemu
dystrybucyjnego firmę Enea Operator Sp. z o.o. Elementem systemu dystrybucyjnego są linie
elektroenergetyczne o napięciu nominalnym 110 kV. Ich praca jest silnie skorelowana z siecią
przesyłową. W granicach metropolii sieć dystrybucyjna wysokiego napięcia 110kV ma długość
415,6 km (mapa 44.). Z niej za pomocą 41 głównych punktów zasilania (GPZ) następuje
transformacja napięcia z wysokiego na średnie.
Sieć przesyłowa
Zamierzenia inwestycyjne operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (PSE) określone
zostały w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię
elektryczną na lata 2010 – 2025. Kierunki rozwoju sieci przesyłowej w Metropolii Poznań powinny
wynikać z tego Planu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE Oddział w Poznaniu, planuje
się realizację następujących zadań:
rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska,
zawieszenie drugiego toru 400 kV na linii Kromolice -Ostrów,
wybudowanie linii 2 x 400 kV częściowo po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska – Krzewina
i zastąpiłaby ona obecnie pracującą.
Ponadto aktualizacja planu rozwojowego w zakresie lat 2014 – 2018, wskazuje do
finansowania prace związane z przygotowaniem następujących zadań służących bezpieczeństwu
pracy sieci w Metropolii Poznań:
modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak,
uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220
kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe.
Sieć dystrybucyjna
Operator sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z. o.o. kreuje swoją politykę rozwojową
w oparciu o bieżące i prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną. W oparciu o to,
operator wyznacza kierunki rozwoju sieci wysokiego napięcia 110 kV i sieci niższych napięć.
Zamierzenia inwestycyjne operatora sieci dystrybucyjnej przyczynią się do rozwoju obszaru
Metropolii Poznań poprawiając bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii, poprawiając sprawność
pracy sieci oraz zaspokajając wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców
końcowych. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Enea Operator najistotniejszym
zamierzeniem inwestycyjnym jest zmiana konfiguracji pracy sieci w granicach Metropolii Poznań
w obszarze powiązanym z nową stacją NN/110 kV Kromolice. Powyższe zamierzenie obejmuje
szereg przedsięwzięć, które zapewnią bilansowanie mocy wprowadzanej i wyprowadzanej
z Metropolii Poznań wobec wzrastającego zapotrzebowania na energię odbiorców końcowych
obszaru i okolic miasta Poznania. Zwiększy się również pewność zasilania odbiorców w stanach
awaryjnych sieci 110 kV i elastyczność prowadzenia ruchu sieciowego.
Powiązanie nowego punktu transformacji 400/110 kV Kromolice z siecią 110 kV obejmie
następujące przedsięwzięcia:
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budowę linii dwutorowej 110 kV relacji SE Kromolice (KRM) w kierunku GPZ Nagradowice
(NAG) (GPZ Swarzędz (SWA)) w następującym układzie:
− wprowadzenie jednego z torów do GPZ Nagradowice (NAG),
− połączenie drugiego toru z wypiętą w GPZ Nagradowice (NAG) linią z kierunku GPZ
Swarzędz (SWA).
Powstaną relacje: SE Kromolice (KRM) – GPZ Nagradowice (NAG), SE Kromolice (KRM) – GPZ
Swarzędz (SWA);
budowę linii dwutorowej 110 kV relacji RS 110 kVGaraszewo (GAR) w kierunku GPZ
Nagradowice (NAG) z wykorzystaniem trasy jednotorowego fragmentu istniejącej linii GPZ
Nagradowice (NAG) – GPZ Poznań Południe (PPD) w następującym układzie:
− wprowadzenie jednego z torów poprzez proj. GPZ Szczepankowo (SCE) do GPZ
Nagradowice (NAG),
− wprowadzenie drugiego z torów poprzez GPZ Gądki (GDK) do SE Kromolice (KRM).
Powstaną relacje: RS Garaszewo (GAR) – GPZ Szczepankowo (SCE) - GPZ Nagradowice (NAG),
RS Garaszewo (GAR) – GPZ Gądki (GDK) - SE Kromolice (KRM). Jednocześnie likwidacji podlegać
będzie pozostały fragment jednotorowej linii 110 kV GPZ Poznań Południe (PPD) - GPZ
Nagradowice (NAG), a na odcinku dwutorowym tor ten będzie zmostkowany z torem linii 110
kV GPZ Poznań Południe (PPD) – GPZ Starołęka (PST);
budowę RS 110 kVGaraszewo (GAR) w układzie dwusystemowym ze sprzęgłem podłużnopoprzecznym oraz następującymi polami liniowymi 110 kV:
− kierunek SE Kromolice (KRM) (poprzez GPZ Szczepankowo (SCE), GPZ Nagradowice (NAG),
− kierunek SE Kromolice (KRM) (poprzez GPZ Gądki (GDK),
− kierunek GPZ Bema (BMA),
− kierunek GPZ Żegrze (ZEG), sekcja 1,
− kierunek GPZ Starołęka (PST),
− kierunek GPZ Żegrze (ZEG), sekcja 2.
Wraz z wprowadzeniem do RS 110 kVGaraszewo (GAR) czterech odcinków kablowych 110 kV
jako wcięcia w dwie linie 110 kV relacji: GPZ Starołęka (PST) - GPZ Żegrze (ZEG), GPZ Bema
(BMA) - GPZ Żegrze (ZEG);
budowę linii 110 kV od SE Kromolice (KRM) do stanowiska nr 17 (w rejonie miejscowości Słupia
Wielka) kierunek GPZ Środa (SRO).
Oprócz powyższych przedsięwzięć, w obszarze Metropolii Poznań planuje się do 2019 roku
następujące zamierzenia inwestycyjne w dystrybucyjną infrastrukturę elektroenergetyczną:
budowę linii napowietrznej WN-110 kV stanowiącej zasilanie planowanego GPZ Suchy Las jako
wcięcie do istniejącej linii napowietrznej relacji GPZ Piątkowo (PKO) – GPZ Kiekrz (KEK),
budowę linii kablowej WN-110 kV stanowiącej zasilanie planowanego GPZ Towarowa jako
wcięcie do istniejącej linii napowietrznej relacji GPZ Jeżyce (JEZ) – GPZ Bema (BMA),
linia napowietrzna WN-110 kV relacji: GPZ Cytadela (CTD) – stacja abonencka GPZ EC1 Garbary
(POE), wobec zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej lokalizacji (poza terenem
elektrowni Garbary), zastępującego stację istniejącą. Linia przewidziana do przebudowy
(utworzenie powiązania napowietrzno-kablowego) przy zachowaniu relacji GPZ Cytadela (CTD)
– planowana stacja GPZ Garbary,
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linia napowietrzna WN-110 kV relacji stacja abonencka GPZ EC1 Garbary (POE) – stacja
abonencka GPZ EC2 Karolin (EC2), wobec zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej
lokalizacji (poza terenem elektrowni Garbary), zastępujący stację istniejącą. Linia przewidziana
do przebudowy (utworzenie powiązania napowietrzno-kablowego) przy zachowaniu relacji
GPZ EC2 Karolin (EC2) – planowana stacja GPZ Garbary,
linia napowietrzna WN-110 kV relacji GPZ Nadolnik (NAD) – GPZ EC1 Garbary (POE), wobec
zaplanowanej budowy GPZ Garbary w nowej lokalizacji (poza terenem elektrowni Garbary),
zastępującej stację istniejącą. Linia przewidziana do przebudowy i poprzez budowę linii
kablowej do wprowadzenia do GPZ Bema (BMA) dla utworzenia powiązania napowietrznokablowego relacji GPZ Nadolnik (NAD) – GPZ Bema (BMA),
modernizację następujących linii elektroenergetycznych, celem zwiększenia ich
przepustowości:
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Stęszew (SEW) – GPZ Kościan (KCI),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Stęszew (SEW) – SE Plewiska (PLE),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem Helenki (HEL) – SE Leszno Gronowo (LES),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem Helenki (HEL) – GPZ Śrem (SRE),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Śrem (SRE) – GPZ Środa Wlkp. (SRO),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Kiekrz (KEK) – GPZ Sady (SDY),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Sady (SDY) – GPZ Tarnowo Podgórne (TPO),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Tarnowo Podgórne (TPO) – GPZ Szamotuły (SML),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Szamotuły (SML) – GPZ Wronki (WRO),
− linii napowietrznej WN-110 kV relacji GPZ Bolechowo (BLH) – SE Czerwonak (CZE);
budowę rozdzielni sieciowej RS Garaszewo,
budowę stacji GPZ:
− GPZ Garbary – w nowej lokalizacji, poza terenem elektrowni Garbary, zastępującą stację
istniejącą,
− GPZ Suchy Las (SYL),
− GPZ Szczepankowo (SCE),
− GPZ Towarowa (TWA),
modernizację stacji GPZ, celem umożliwienia przyłączania kolejnych podmiotów do sieci:
− GPZ Antoninek (ANT),
− GPZ Bema (BMA),
− GPZ Cytadela (CTD),
− GPZ Górczyn (GCZ),
− GPZ HCP (PHC),
− GPZ Iłówiec (ILO)
− GPZ Naramowice (NAR),
− GPZ Oborniki (OBO),
− GPZ Pogodno (PPO),
− GPZ Poznań Główna (PGL),
− GPZ Poznań Rataje (POR),
− GPZ Poznań Sołacz (POS),
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− GPZ Śrem (SRE),
− GPZ Wawrzyńca (WAW).
Ponadto Enea Operator przedstawiła w granicach Metropolii Poznań zestaw inwestycji
długoterminowych (koncepcyjnych) i są to:
planowana rozbudowa stacji elektroenergetycznej GPZ Gądki (GDK) w celu umożliwienia
przyłączenia kolejnych podmiotów do sieci.
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Komorniki wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV
jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Plewiska (PLE) – GPZ Poznań Południe (PPD).
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Kostrzyn wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV
jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Swarzędz (SWA) – GPZ Nekla (NEK).
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Mechowo wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV
jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Swarzędz (SWA) – GPZ EC2 Karolin (EC2).
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Naramowice II wraz z zasilaniem po stronie WN110 kV jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Czerwonak (CZE) – GPZ Piątkowo (PKO).
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Polanka wraz z zasilaniem po stronie WN-110 kV
jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji GPZ Bema (BMA) – GPZ Nadolnik (NAD).
planowana stacja elektroenergetyczna GPZ Tarnowo Podgórne II wraz z zasilaniem po stronie
WN-110 kV jako wcięcie w ciąg WN-110 kV relacji SE Plewiska (PLE) – GPZ Tarnowo Podgórne
(TPO).
Powyższe zestawienie planowanych do realizacji przedsięwzięć może ulec rozszerzeniu
w następstwie rozwoju obszarów przeznaczonych w bliższej lub dalszej perspektywie pod zabudowę
mieszkaniową i przemysłową. Faktyczne kierunki rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej będą
wynikać z polityki przestrzennej poszczególnych gmin Metropolii Poznań. Szczególnie będzie to
dotyczyć rozwoju funkcji, które wymagają zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Rozwój sieci elektroenergetycznej powinien również zapewnić możliwość odbioru energii
uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Infrastruktura za pomocą której dostarczana jest mieszkańcom metropolii woda oraz
infrastruktura odprowadzająca i oczyszczająca w większości stanowi majątek gminny. Eksploatacją
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zajmują się przedsiębiorstwa publiczne z całkowitym lub
większościowym udziałem gmin. Największym dysponentem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w metropolii jest spółka Aquanet SA, do której należy Poznański System Wodociągowy i Poznański
System Kanalizacyjny. PSW i PSK są największymi elementami infrastruktury wodno-ściekowej
o charakterze metropolitalnym. Pozostałe sieci w większości mają charakter lokalny.
Woda do sieci wodociągowej trafia z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Zgodnie
z danymi RZGW w granicach metropolii w 2013 roku zlokalizowanych było 377 ujęć wód
podziemnych (mapa 45.). Ujęcie wody w Krajkowie dostarcza do PSW największe ilości wody (zasoby
eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q=178 000m3). Woda z ujęcia wody w Krajkowie trafia do SUW
w Mosinie i dalej do zbiorników retencyjnych w Pożegowie (12 zbiorników o łącznej objętości
60 000 m3). Następnie za pomocą sieci wodociągów magistralnych trafia do Poznania. Część wody
trafia do przepompowni „Koronna”, która jest ważnym elementem PSW i dalej transportowana jest
do zbiorników retencyjnych na Morasku (6 zbiorników po 5000 m3). Na podstawie danych GUS
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stwierdzono, że w 2013 roku wszystkie gminy w granicach metropolii są zwodociągowanie. Procent
ludności korzystającej z wodociągu w poszczególnych gminach różni się i wynosi od 86%
w Puszczykowie do 99% w Tarnowie Podgórnym. Poza Puszczykowem, Kórnikiem i Murowaną
Gośliną odsetek ludności korzystającej z wodociągów jest wyższy niż 90%. Na podstawie tych danych
należy stwierdzić, że największe zapotrzebowanie na rozwój sieci wodociągowej występuje
w Murowanej Goślinie, Kórniku i Puszczykowie. Przed ich realizacją należy przeprowadzić analizę
techniczno-ekonomiczną.
W 2013 roku 94% mieszkańców metropolii korzystało z wody dostarczanej za pomocą
wodociągów. Od 2011 roku w gminach metropolii notuje się spadek zużycia wody
w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Obecnie wartość ta wynosi
35,9 m3/mieszkańca i jest o 1,4 m3 mniejsza niż w 2011 roku i należy uznać to za właściwy kierunek
zmian.
Niezwykle istotnym elementem ochrony jakości wody pitnej dla metropolii jest konieczność
zabezpieczenie istniejących zasobów wody m.in. poprzez stosowanie restrykcyjnych przepisów
dotyczących zagospodarowania stref ochrony pośredniej ujęć wód.
Zabezpieczenie zasobów wody oraz budowa infrastruktury zapewniającej jej właściwą
dystrybucję to jedno z zadań własnych gminy. Drugim, nie mniej ważnym, jest zapewnienie
bezpiecznego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.
W granicach Metropolii Poznań znajdują się 33 oczyszczalnie ścieków (mapa 45.). Zgodnie
z danymi GUS w 2013 roku 61% osób mieszkających w granicach metropolii korzystało z sieci
kanalizacyjnej.
Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia aglomeracje powyżej 2000
RLM w zbiorcze systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. W celu wypełnienia zobowiązań został
opracowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który zawiera wykaz aglomeracji
powyżej 2000 RLM oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych.
Na terenie Metropolii Poznań do dnia 1 stycznia 2015 roku wyznaczono 22 aglomeracje
ściekowe zdefiniowane jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są
wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne mogły być zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych (120 os./km). Suma powierzchni wszystkich wyznaczonych
aglomeracji ściekowych stanowi około 22% powierzchni metropolii. Planowanie rozwoju obszaru
metropolii powinno się ograniczać do obszarów aglomeracji ściekowych.
W zakresie rozbudowy infrastruktury ściekowo-kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna
i oczyszczalnie ścieków) należy kontynuować działania w oparciu o założenia KPOŚK oraz jego
aktualizacje. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy realizować głównie w gminach: Kórnik,
Pobiedziska, Kleszczewo, Buk, Skoki oraz Mosina.
Narastającym problemem w skali całej metropolii jest brak spójnego systemu gospodarowania
wodami opadowymi. By zapobiec pogłębianiu się problemów należy wdrażać projekty mające na
celu przeciwdziałanie uszczelnianiu powierzchni terenów zabudowanych (np. maksymalizowanie
powierzchni biologicznie czynnej określanej w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz stosowanie nawierzchni ażurowych przepuszczalnych) poprzez rozwój małej
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retencji wodnej i budowę urządzeń mających zminimalizować ilość wód odprowadzanych
bezpośrednio do odbiorników.
Ponadto szczególnie ostrożnie należy rozwijać zabudowę na obszarach rolniczych, na których
stosowano melioracje (np. drenaż). W obszarach takich przed podjęciem jakichkolwiek działań
inwestycyjnych należy wykonać inwentaryzację sieci urządzeń melioracyjnych i w celu uniknięcia
przyszłych podtopień uznać należy, że konieczne jest zachowanie istniejącej sieci infrastruktury
melioracyjnej.
W zakresie działań planowanych przez firmę Aquanet SA realizującą przedsięwzięcia na
obszarze Metropolii Poznań zgodnie z obowiązującym Programem Działań Inwestycyjnych na lata
2014 – 2023 wymiena się następujące inwestycje:
− rozbudowa przepompowni Garbary – w trakcie realizacji (planowane zakończenie 2015),
− kolektor sanitarny Junikowski na odcinku od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej (planowane
zakończenie 2016),
− kolektor ogólnospławny w Al. Niepodległości na odcinku od ul. Solnej do ul. Północnej
(planowane zakończenie 2015),
− kolektor sanitarny Nowy Strzeszyński w ul. Koszalińskiej (planowane zakończenie 2015),
− kolektor Junikowski II nitka odcinek od ul. Dolna Wilda do ul. 28 Czerwca (planowane
zakończenie 2015),
− kolektor Sucholewsko – Umultowski – w trakcie realizacji (planowane zakończenie 2015),
− magistrala wodociągowa od magistrali wschodniej (na wysokości Puszczykowa) do Kórnika
i Mosiny zaopatrująca w wodę południowo-wschodnią część gminy Mosina oraz gminę
Kórnik,
− Murowana Goślina – magistrala wodociągowa z PSW wraz z rozbudową zbiorników na
Morasku – ewentualna realizacja po roku 2020.
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o charakterze metropolitalnym prawdopodobnie
odbywał się będzie w oparciu o PSW i PSK zarządzany przez Aquanet SA oraz gminne zakłady usług
komunalnych. W celu opracowania wspólnej polityki w zakresie zarządzania, modernizacji i rozwoju
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jak zapisano w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej.
Metropolia Poznań 2020 wskazane jest powołanie metropolitalnego zespołu ds. gospodarki wodnościekowej.

Gospodarka odpadami
Ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa wyznacza
Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 (PGO) przyjęty
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sierpniu 2012 roku. Jest on zgodny z Krajowym
planem gospodarki odpadami 2014 (KPGO2014) przyjętym uchwałą Rady Ministrów w 2010 roku.
Szczegółowe zasady funkcjonowania tego system w gminie określa Regulamin utrzymania czystości
i porządku w gminie, który powinien być dostosowany do PGO.
PGO zawiera analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa.
Istotnym elementem jego treści jest:
− przedstawienie podziału województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi
wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu,
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− wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów (ITPOK), w przypadku gdy znajdująca
się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz
do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Ryc. 24. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, związki międzygminne w Metropolii Poznań

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO.

Gminy Metropolii Poznań zaliczone zostały do 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi
(I, II, III, IV, VI). Na terenie metropolii działają 3 odpadowe związki międzygminne. Do ZM „GOAP”
należą Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań
i Swarzędz. Do ZM „Selekt” należą gminy Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo,
Rokietnica, Stęszew i Tarnowo Podgórne. Miasto Szamotuły należy do ZM „Czysta Gmina”. Gminy
Kórnik, Skoki, Suchy Las i Śrem nie należą do żadnego odpadowego związku międzygminnego. Jako,
że członkami związku międzygminnego są gminy z tego samego regionu gospodarki odpadami
komunalnymi specyfiką ich funkcjonowania jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki
odpadami dla danego regionu. Zdarza się jednak, że nie wszystkie gminy z tego samego regionu są
członkami danego ZM. Przykładem jest tutaj gmina Suchy Las, która położona jest w regionie II
obsługiwanym przez ZM „GOAP” nie przynależąc do niego. Rozkład przestrzenny regionów
gospodarki odpadami komunalnymi i związków międzygminnych w Metropolii Poznań prezentuje
ryc. 25. Na obszarze metropolii znajdują się instalacje RIPOK (kompostownia i składowisko odpadów
komunalnych w Suchym Lesie) obsługujące region II. Ponadto w metropolii znajduje się kilkanaście
instalacji do zastępczej obsługi regionów (kompostownia w Mateuszewie gm. Śrem, sortownie
odpadów w Poznaniu – 3 lokalizacje i Piotrkówku w gm. Szamotuły, składowiska odpadów
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w m. Wysoczka – gm. Buk, Dopiewie, Białęgach – gm. Murowana Goślina, Borówku – gm.
Pobiedziska, Srocku Małym – gm. Stęszew, Rabowicach – gm. Swarzędz, Mateuszewie – gm. Śrem
oraz Sierosławiu i Rumianku w gm. Tarnowo Podgórne. Połowa gmin metropolii nie posiada żadnej
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Należą do nich: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Oborniki, Puszczykowo, Rokietnica i Skoki. W ramach regionu
gospodarki odpadami komunalnymi korzystają z instalacji innych gmin. Rozkład przestrzenny
instalacji RIPOK i instalacji do zastępczej obsługi regionów w Metropolii Poznań pokazuje ryc. 24.
Ryc. 25. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i instalacje
przewidziane do zastępczej obsługi regionów w Metropolii Poznań (A) oraz projektowane
i realizowane instalacje gospodarki odpadami (B)

A

B

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO.

Obecnie w Metropolii Poznań jest w fazie realizacji lub projektowania kilka inwestycji
związanych z gospodarką odpadami. Wymienić tu należy przede wszystkim instalację termicznego
przetwarzania odpadów komunalnych ITPOK realizowaną w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej oraz
kompostownie (Białęgi – gm. Murowana Goślina, Borówko – gm. Pobiedziska), sortownie odpadów
(Owińska – gm. Czerwonak, Borówko – gm. Pobiedziska, Poznań – ul. Poligonowa), instalacje do
demontażu odpadów wielkogabarytowych (Suchy Las), plac pryzmowy do odpadów zielonych
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(Suchy Las). Status tych instalacji (regionalne czy zastępcze) nie jest jeszcze znany i będzie określony
po oddaniu ich do użytkowania.
Statystyczny mieszkaniec Metropolii Poznań wytworzył w 2013 roku w swoim gospodarstwie
domowym przeciętnie 181 kg odpadów komunalnych. Uwzględniając jeszcze odpady komunalne
wytwarzane przez podmioty gospodarcze działające w danej gminie to ilość ta wzrasta do 254 kg na
osobę. Wytworzenie odpadów komunalnych ogółem powyżej średniej wartości w metropolii mają
gminy o dużym nasyceniu podmiotami gospodarczymi. Dominuje tutaj Tarnowo Podgórne, Suchy
Las, Poznań, Komorniki i Pobiedziska. Natomiast wartości przewyższające średnią dla odpadów
wytworzonych tylko w gospodarstwach domowych występują w gminach Poznań, Tarnowo
Podgórne, Pobiedziska, Luboń i Suchy Las. Należy wspomnieć, że KPGO2014 przewidywał, że w 2013
roku przeciętny mieszkaniec kraju będzie wytwarzał 329 kg odpadów komunalnych ogólnie, czyli
o ponad 20% więcej niż wytwarza je obecnie mieszkaniec Metropolii Poznań. Uśrednioną wartość
wytworzonych odpadów komunalnych (ogółem i w gospodarstwach domowych) na 1 mieszkańca
w roku 2013 w gminach Metropolii Poznań obrazuje ryc. 26.
Ryc. 26. Odpady komunalne wytworzone w Metropolii Poznań w kg na 1 mieszkańca (2013 r.)
500,0
450,0

kg/mieszkańca/rok

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Odpady komunalne ogółem

Odpady komunalne z gospodarstw domowych

Odpady komunalne ogółem - średnia Metropolii

Odpady komunalne z gospodarstw domowych - średnia Metropolii

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o PGO.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Podstawową rekomendacją dotyczącą sieci infrastruktury technicznej jest zabezpieczenie
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin pasów
technologicznych (korytarzy przesyłowych) pod budowę planowanych tras sieciowych infrastruktury
technicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.
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Infrastruktura elektroenergetyczna
Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o wpływie uregulowań prawnych na warunki
eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora paliwowo energetycznego
decydującej o bezpiecznych warunkach funkcjonowania kraju (2008 r.), blisko 50% obiektów
liniowych sieci przesyłowych oraz ponad 30% obiektów liniowych sieci dystrybucyjnych przekroczyło
już planowany dla nich okres sprawności funkcjonalnej, tj. przyjęty przy projektowaniu i budowie
czas pracy. Stąd istnieje konieczność usprawnienia możliwych działań inwestycyjnych, zwłaszcza
poprzez zawarcie ich w gminnych dokumentach planistycznych. Analiza zapisów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład
Metropolii Poznań, wykazała, że umożliwiają one realizacje najważniejszych przedsięwzięć
w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznej. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne PSE
przedstawione w opracowaniu są uwzględnione w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których mają być one realizowane, tj.
w Komornikach, Dopiewie, Tarnowie Podgórnym, Rokietnicy, Obornikach, Mosinie, Kórniku,
Czerwonaku i Poznaniu. Obok określenia ich przebiegu w dokumentach planistycznych pojawiają się
także zapisy związane z ograniczeniami w zabudowie oraz wskazuje się konieczność spełnienia
wymogów ochrony środowiska, przede wszystkim w zakresie ograniczenia oddziaływania pól
elektromagnetycznych.
Stopień uwzględnienia planowanych przez operatora sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp.
z o.o. zamierzeń inwestycyjnych jest spójny z zapisami studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin. Studium dla miasta Poznania wymienia wprost
przedsięwzięcia planowane przez operatora sieci w granicach administracyjnych miasta, co świadczy
o prawidłowym przepływie informacji pomiędzy zespołem projektowym a operatorem sieci
dystrybucyjnej. Podobnie sytuacja wygląda m.in. w gminie Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, Kórnik.
Większość gmin metropolii dopuszcza w studiach rozbudowę sieci dystrybucyjnej i urządzeń
elektroenergetycznych stwarzając tym samym ramy planistyczne dla jej rozwoju i zapewnienia
szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego.
Gazociągi przesyłowe
Z uwagi na to, że w najbliższym horyzoncie czasowym (2023 r.) GAZ SYSTEM SA nie planuje
działań inwestycyjnych polegających na rozbudowie sieci gazociągów przesyłowych nie przedstawia
się w tym zakresie rekomendacji.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Należy wodociągować i kanalizować obszary dotychczas nie wyposażone w urządzenia
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem rachunku techniczno-ekonomicznego.
Rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien odbywać się w granicach aglomeracji ściekowych.
Rekomenduje się wyznaczenie i zabezpieczenie w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin tereny pod perspektywiczne ujęcia wód podziemnych.
Należy wprowadzić ograniczenia uniemożliwiające bezpośrednie odprowadzanie wód
z odwodnień oraz ścieków opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do
realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji założonych funkcji rozpatrzono
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i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz spowalniające odpływ
odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich
odpływu.
Gospodarka odpadami
I. Kierować się zasadą bliskości określoną w ustawie o odpadach w celu:
zintegrowania gospodarki odpadami Metropolii Poznań,
zwiększenia efektywności jej działania,
obniżenia kosztów wywozu i unieszkodliwiania odpadów.
Gminy Metropolii powinny przynależeć do maksymalnie dwóch regionów gospodarki
odpadami komunalnymi, które pokrywałyby się z obszarami działania związków międzygminnych
odpadowych. Szczególnie dotyczy to gmin zlokalizowanych w peryferyjnych częściach Metropolii:
Buk, Skoki i Śrem.
II. Wdrożyć działania zgodne z aktualnym PGO. Główne kierunki postępowania z odpadami
komunalnymi powinny obejmować m.in. następujące działania:
gospodarowanie odpadami powinno odbywać się tylko w oparciu o regionalne i zastępcze
instalacje do przetwarzania odpadów,
selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie
składowania tych odpadów,
podjęcie zdecydowanych działań w celu wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania
odpadów,
permanentne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie
kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.
W zakresie odpadów pozostałych:
należy dążyć do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne,
należy sukcesywnie zwiększać udział odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych
procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem,
w perspektywie do 2023 r. realizować podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami
ściekowymi:
− ograniczenie składowania osadów ściekowych,
− zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi
(w tym współspalanie, produkcja paliwa alternatywnego),
− maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy
jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego,
chemicznego oraz środowiskowego;
w okresie do roku 2023 założyć zmniejszenie masy składowanych odpadów ulegających
biodegradacji innych niż komunalne do poziomu nie więcej niż 40% masy wytworzonych
odpadów.
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Mapa 43.
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Mapa 44.
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Mapa 45.
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5.4.2. Energetyka odnawialna
Wprowadzenie
Celem opracowania jest wyznaczenie w granicach Metropolii Poznań potencjalnych
obszarów pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej oraz kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju, wskazanie zagrożeń i szans wynikających z realizacji obiektów
energetyki odnawialnej.
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest istotne ze względu na możliwość
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw konwencjonalnych oraz na
zobowiązania Polski w zakresie udziału OZE w produkcji energii. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
docelowy udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii w 2020 r. wynosi dla Polski 15%. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten w 2012 r. wynosił 11,04%, stąd konieczność
dalszego rozwoju OZE, wyrażona także w głównych dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju
energetyki państwa, jakimi są Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (PEP 2030) i Krajowy plan
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z PEP 2030 promowanie wykorzystania
OZE jest jednym z priorytetów dokumentu, pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł
dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach.
Główne cele polityki energetycznej w Polsce obszarze obejmują:
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu
15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie
wykorzystania biopaliw II generacji,
ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną,
wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa,
zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do
rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przewiduje rozwój energetyki opartej na OZE
w ramach realizacji działania zmierzającego do przeciwdziałania zagrożeniu utraty
bezpieczeństwa energetycznego. Do źródeł o największym potencjale ekonomicznym
dokument ten zalicza energię wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energię
geotermalną. Podkreśla się w nim fakt, że ze względu na rozproszenie źródeł odnawialnych,
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należy przystosować krajową sieć przesyłową i dystrybucyjną do odbioru energii ze źródeł
rozproszonych.
Potrzeba zwiększenia udziału OZE została także wyartykułowana w dokumentach
o charakterze strategicznym na poziomie województwa, realizujących cele rozwojowe wyznaczone
na poziomie krajowym i międzynarodowym. Najważniejsze dokumenty to:
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020
Uwzględnia cel strategiczny „Lepsze zarządzanie energią” w ramach którego wyróżniono cel
operacyjny „Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii”. Zakłada się jego
realizację między innymi poprzez budowę nowych instalacji wykorzystujących OZE, oraz promocję
tych źródeł wśród przedsiębiorców.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Rozwój OZE realizowany jest zwłaszcza poprzez priorytet inwestycyjny 4.1. „Wspieranie
tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Zakłada on między innymi
dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej działań zmierzających do wzrostu produkcji energii
pochodzącej z OZE. Wspierane będą działania polegające na budowie oraz rozbudowie instalacji
służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Priorytet ten jako wskaźnik
realizacji zakłada wybudowanie lub zmodernizowanie do 2023 r. 54 jednostek wytwarzania
energii z OZE.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
Określa ogólne cele planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego województwa
Wielkopolskiego. Plan wskazuje na ograniczenia w rozwoju instalacji bazujących na OZE związane
z wymogami ochrony środowiska. Wskazuje jako potencjalne źródła OZE do wykorzystania na
terenie województwa energię wiatru, geotermię, energię wód powierzchniowych, energię
słoneczną oraz biomasę i biogaz.
Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii
w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020 – dokument w całości dotyczy potrzeby dalszego zwiększania
udziału produkowanej energii z OZE, formułując jednocześnie misję województwa w tym zakresie,
określoną jako: „Stworzenie warunków do wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym województwa i poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju regionu”.
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawiono również w projekcie
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego opracowanego
przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. W dokumencie tym przedstawiono szereg
ogólnych działań i zasad mających wpływać na efektywne wykorzystanie OZE. Projekt planu
postuluje między innymi prowadzenie procesu planowania inwestycji związanych z energetyką
odnawialną w sposób zapewniający respektowanie zasady podporządkowania tych inwestycji
wymogom dynamicznego i zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wymogów ochrony
środowiska. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego wykonano analizy w oparciu o lokalne uwarunkowania i dokonano strefowania
obszaru metropolitalnego pod kątem predyspozycji do rozwoju poszczególnych rodzajów źródeł
odnawialnych. Ograniczono wykorzystanie energii wiatru do zewnętrznych stref POM, wskazano
centralną i północno-wschodnią część POM jako obszar potencjalnego rozwoju geotermii, tereny
rolnicze są predysponowane do wykorzystania energii z biomasy, cały obszar POM-u dla
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wykorzystania energii słonecznej, dzięki której nastąpi wspomaganie systemów ogrzewania oraz
będzie źródłem produkcji energii elektrycznej. Ponadto wskazano potrzebę wykorzystania w jak
największym stopniu istniejących i planowanych obiektów hydrotechnicznych jako miejsc
pozyskiwania energii elektrycznej wykorzystującej do jej produkcji wody płynące.
Na potrzeby przedmiotowego opracowania wykonano ocenę potencjalnej przydatności
terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
Dla określenia terenów potencjalnej przydatności pod lokalizacje elektrowni wiatrowych
wykorzystano przede wszystkim narzędzia GIS. W celu wyznaczenia ekwidystant od poszczególnych
kryteriów wykluczających lokalizację turbin (tab. 42.) zastosowano narzędzie pozwalające na
wykreślenie buforów. Przeprowadzono również działania wykorzystujące algebrę map. Wartości
buforów określono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne określające warunki
brzegowe lokalizacji elektrowni wiatrowych. Oceniając potencjalną przydatność terenów dla
lokalizacji elektrowni wiatrowych przyjęto kryteria wykluczające możliwość lokalizacji elektrowni
wiatrowych, które wymieniono w tabeli 42. (mapa 46.).
Tab. 42. Kryteria wykluczające lokalizację elektrowni wiatrowych
Kryteria wykluczające

Przyjęta odległość (bufor) wykluczenia

Formy ochrony przyrody
Całkowite wykluczenie+
(parki narodowe wraz z otulinami, Dla obszarów Natura 2000 bufor 500 m
rezerwaty wraz z otulinami, obszary
Natura 2000, parki krajobrazowe
wraz
z
otulinami,
obszary
chronionego krajobrazu, użytki
ekologiczne, zespoły przyrodniczokrajobrazowe)
Obszary ważne dla ptaków w okre- Całkowite wykluczenie
sie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego

POLRAD – radar meteorologiczny

Lasy
Linie kolejowe

5

Geoserwis GDOŚ, RDOŚ

Wylęgała P., Kuźniak S., Dolata P., Obszary ważne dla
ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego. Poznań, 2008.
Promień 2 km całkowite wykluczenie, SUiKZP gminy Tarnowo
promień 20 km możliwość budowy poje- Podgórne
dynczych wież elektrowni wiatrowych
Całkowite wykluczenie+
LMN, BDOT
bufor 200 m
Bufor 200 m
BDOT

Zbiorniki wodne o powierzchni 1-10 Bufor 200 m
ha
Zbiorniki wodne o powierzchni po- Bufor 500 m
wyżej 10 ha
Cieki wyróżnione
Bufor 200m
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Kryteria wykluczające
Linie elektroenergetyczne SN

Przyjęta odległość (bufor) wykluczenia

Źródło danych

Odległość od budynków

Obrys pracującej turbiny nie nachodzi na
pas techniczny linii, którego szerokość w
przypadku linii jednotorowej wynosi 25m a
dwutorowej 30m
Odległość 3-krotność średnicy wirnika potencjalnej elektrowni wiatrowej – 300m
Autostrada – 50m A
Droga ekspresowa – 40m S
Droga krajowa – 25m GP
Wojewódzka, powiatowa – 20m G
Droga gminna – 15m
Bufor 500 m

EGiB

Odległość od lotnisk

Bufor 2 km

BDOT

Linie elektroenergetyczne NN i WN
Odległość od dróg

BDOT

BDOT + ENEA planowane
BDOT

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejnym krokiem było opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) w oparciu
o przygotowany numeryczny model terenu (NMT), który został uzupełniony o zabudowę uzyskaną
z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz o powierzchnię lasów przyjętą na podstawie leśnej
mapy numerycznej (LMN). Następnie przeprowadzono analizę widoczności dla wybranej lokalizacji
elektrowni wiatrowej (mapa 47.).
Analizę nasłonecznienia obszaru Metropolii Poznań wykonano na podstawie analizy chmury
punktów udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(CODGiK). Wykorzystane dane zostały pozyskane techniką lotniczego skanowania laserowego
(LIDAR) wykonanego na potrzeby projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Zagęszczenie punktów w analizowanych obszarach wynosiło
12 pkt./m2. Do analizy wykorzystano narzędzie Solar Radiation pakietu desktopowego
oprogramowania ArcGIS 10.0. Ze względu na bardzo dużą ilość danych wejściowych i małą
zmienność nasłonecznienia obszaru Metropolii wybrane zostały 3 obszary problemowe (Poznań,
Śrem, Oborniki). Wyniki analiz prezentuje rycina 28.
Do oceny potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych wykorzystano opracowanie pt.
Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim (Przybyła i in., 2007).

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju energetyki alternatywnej
Odnawialna energia, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jest tą ilością energii
jaką pozyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując
w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub z ciepła
pochodzącego z jądra Ziemi (Norwisz i in., 2006). W warunkach krajowych energia ze źródeł
odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów
geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także
energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Potencjał rozwoju instalacji do produkcji energii
ze źródeł odnawialnych warunkowany jest przez czynniki środowiskowe, wynikające z położenia

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

281

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ
geograficznego takie jak: ogólna cyrkulacja powietrza i ukształtowanie terenu oraz czynniki
techniczne, np. możliwość przyłączenia elektrowni wiatrowych do krajowej sieci przesyłowej energii
elektrycznej. Z uwagi na stosunkowo niewielką powierzchnię Metropolii Poznań oraz względnie
jednorodne ukształtowanie terenu potencjalne zasoby OZE nie wykazują znaczącej zmienności na
całym obszarze. Niewielkie zróżnicowanie może wynikać ze sposobu użytkowania terenu oraz
obecności dużych jednostek osadniczych.

Energia wodna
Województwo wielkopolskie zaliczane jest do najbardziej deficytowych w wodę obszarów
Polski (Przybyła i Mrozik, 2008). Pomimo tego istnieją w granicach Metropolii Poznań potencjalne
możliwości wykorzystania wody do produkcji energii. Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki
na obszarze metropolii znajdują się trzy małe elektrownie wodne (MEW), tj. dwie na Wełnie
w gminie Oborniki i jedna na Kanale Mosińskim w miejscowości Borkowice.
Jako wiodący kierunek dla energetycznego wykorzystania wód w metropolii powinno założyć
się wykorzystanie istniejących urządzeń piętrzących w miejscach gdzie jest to ekonomicznie
uzasadnione. Kierunek ten jest zgodny z dokumentami o charakterze strategicznym
przedstawionych na początku rozdziału. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu przygotował 20 potencjalnych lokalizacji dla małych elektrowni wodnych, w oparciu
o istniejąca infrastrukturę hydrotechniczną administrowaną przez tę jednostkę (Przybyła i in., 2007).
Obiekty zlokalizowane na terenie Metropolii Poznań przedstawiono w tabeli 43.

Główna

stopień

Poznań

0+730

0,47

1,1

Główna

jaz

2,35

jaz

0,58

2,6

Cybina

jaz

10+51
0
24+25
0
33+12
0
0+100

0,4

Główna

Wierzenica
gm. Swarzędz
Kuracz gm.
Pobiedziska
Iwno gm.
Kostrzyn
Krosinko gm.
Mosina
Pecna gm.
Mosina

0,25

3,4

0,42

2,27

5+010

0,38

2

Kanał Ol- jaz
szynka
Kanał Ol- jaz
szynka

redukcja
spadku
redukcja
spadku
piętrzenie wody
piętrzenie wody
piętrzenie wody
piętrzenie wody
piętrzenie wody

Potencjał netto
[tys. kWh]

1,1

Potencjał brutto
[tys. kWh]

0,47

Moc netto [kW]

0+564

Moc brutto
[kW]

Wysokość
piętrzenia [m]

Poznań

Podstawowa
funkcja obiektu

Przepływ
w [m3/s]

stopień

Km cieku

Nazwa obiektu

Główna

Lokalizacja

Nazwa rzeki

Tab. 43. Potencjalne lokalizację pod MEW w granicach Metropolii Poznań

5,07

4,14

44,4

36,2

5,07

4,14

44,4

36,2

9,22

7,52

80,8

65,9

14,79

12,06

129,6

105,7

8,34

6,80

73,0

59,6

9,34

7,63

81,9

66,8

7,46

6,08

65,3

53,3

Źródło: Przybyła i in., 2007.

Realizacja małych elektrowni wodnych na istniejących urządzeniach hydrotechnicznych
wpłynąć może pozytywnie na ich stan techniczny oraz przyczynić się do poprawy drożności
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morfologicznej cieków dla migracji ryb i innych organizmów wodnych poprzez m.in. realizację
przepławek. Biorąc pod uwagę roczne dyspozycyjne przepływy wody rozumiane jako różnica
rocznych średnich przepływów wody oraz przepływów nienaruszalnych wyznaczono w opracowaniu
Energia odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju (WBPP, 2010) cieki o przepływie
sprzyjającym wykorzystaniu ich dla pozyskiwania energii. Za graniczną wartość uznano przepływ
większy niż 0,1 m3/s. Warunek ten spełniły w Metropolii Poznań: Kanał Mosiński, Kanał SzymanowoGrzybno, Kopla (Głuszynka), Cybina, Główna, Wirynka, Trojanka, Wełna i Samica Kierska.

Energia z biomasy
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju
odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012 – 2020 oraz w nawiązaniu do Polityki
Energetycznej Państwa do roku 2030 i Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych, podstawowym źródłem pozyskania odnawialnej energii w Wielkopolsce, a zatem
również Metropolii Poznań, ma być biomasa. Do celów energetycznych najczęściej stosowane jest
drewno odpadowe z leśnictwa i przemysłu drzewnego, rośliny energetyczne z upraw celowych, biogaz
pozyskiwany z instalacji przeróbki odchodów zwierzęcych osadów ściekowych i odpadów.
Najbardziej predysponowane do wykorzystania energii z biomasy są obszary intensywnej
produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, oczyszczalnie ścieków
oraz składowiska odpadów komunalnych. Spośród gmin wchodzących w skład metropolii największy
potencjał do rozwoju tej dziedziny energetyki odnawialnej posiadają gminy o stosunkowo dużym
udziale obszarów wykorzystywanych rolniczo i posiadające na swym terenie obiekty przemysłowego
chowu zwierząt. Należą do nich: Oborniki, Stęszew, Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgórne,
Dopiewo, Buk, Stęszew, Mosina, Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. Obecnie zasoby te nie są
tam należycie wykorzystywane. Według Urzędu Regulacji Energetyki na terenie Metropolii Poznań
znajduje się tylko 10 instalacji pozyskujących energię z biomasy, w tym jedna wytwarzająca biogaz
ze źródeł rolniczych. Pozostałe instalacje związane są z oczyszczalniami ścieków i składowiskami
odpadów oraz ze współspalaniem biomasy.
Kierunek działania w zakresie wykorzystania tego źródła powinien opierać się w szczególności
na promowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców rolniczych biogazowni wraz z niezbędną pomocą
w uzyskiwaniu dofinansowania na ten cel. Priorytetem powinno być jak najlepsze wykorzystanie
potencjału biomasy do celów energetycznych bez zachwiania gospodarki rolnej. Istnieje również
potrzeba wykorzystania biomasy w zakładach gospodarki komunalnej, które. posiadają spory
potencjał techniczno-osobowy i są w stanie samodzielnie realizować inwestycje, których celem jest
pozyskanie energii z biomasy. Zasadne wydaje się również wspieranie przez jednostki samorządu
terytorialnego rolników indywidualnych i przedsiębiorców z branż okołorolniczych poprzez
promowanie produkcji energii z biomasy oraz stosowanie dla nich bodźców finansowych
ułatwiających realizację takich inwestycji.

Energia wiatrowa
Zgodnie z opracowaną przez Lorenc (2004) mapą stref energetycznych wiatru na terenie Polski
opracowanej na podstawie pomiarów z wielolecia 1971 – 2000 obszar Metropolii Poznań znajduje się
w strefie bardzo korzystnej i korzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej. Strefa bardzo korzystna
obejmuje południową i centralną cześć metropolii z gminami: Śrem, Kórnik, Mosina, Puszczykowo,
Luboń Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Miasto Poznań, Swarzędz, Kleszczewo
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Kostrzyn, a także większość gmin Pobiedziska, Czerwonak, Suchy Las i Rokietnica. Pozostałe gminy
metropolii przynależą do strefy korzystnej. Bardziej dokładne warunki dotyczące możliwości
wykorzystania energii wiatru można przeanalizować na podstawie wyników badań technicznego
potencjału wiatru przedstawionego w opracowaniu „Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii
w województwie wielkopolskim” (Przybyła i in., 2007). Pokazano tam jaką wielkość energii można
uzyskać z wiatraka o powierzchni 1 m2 umieszczonego na wysokości 40 m nad powierzchnią terenu
w ciągu roku. Zgodnie z tym kryterium teren metropolii można zaliczyć do obszaru o dobrych
możliwościach wykorzystania wiatru jako źródła energii. Techniczny potencjał mieści się tu w przedziale
405 – 715 kWh/rok/m2.
Gminy o największej powierzchni terenów potencjalnie predysponowanych do lokalizacji
urządzeń energetyki wiatrowej znajdują się w peryferyjnych częściach metropolii. Największe
zwarte obszary predysponowane do budowy farm wiatrowych zlokalizowane są w gminie Stęszew,
Szamotuły, Pobiedziska, Kostrzyn, Śrem (ryc. 27.).
Ryc. 27. Powierzchnia terenu w gminach, na której możliwe jest posadowienie wież elektrowni
wiatrowych

Źródło: Opracowanie własne.

Z uwagi na fakt, że elektrownie wiatrowe cechują się stosunkowo znaczącym oddziaływaniem
na środowisko, zwłaszcza w zakresie wpływu na awifaunę, chiropterofaunę i oddziaływania
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akustycznego, ich lokalizacja musi być każdorazowo poprzedzona szczegółową analizą wpływu na
środowisko. Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano ocenę potencjalnej przydatności
terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych w granicach Metropolii Poznań. Wyniki analizy
przedstawiono na mapie 46.

Energia słoneczna
Ilość energii, która dociera do powierzchni Ziemi w ciągu roku wielokrotnie przekracza
zapotrzebowanie energetyczne świata. Energia słoneczna jest jednak rozproszona i trudna do
efektywnego akumulowania i praktycznego wykorzystania, jednak metody i środki jej pozyskiwania
są ciągle doskonalone. Ze względu na swoje położenie geograficzne obszar Metropolii Poznań nie
jest szczególnie uprzywilejowany pod kątem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Według
PVGIS European Communities na szerokości geograficznej, na której leży Metropolia Poznań roczne
sumy energii promieniowania słońca przy optymalnie nachylonej płaszczyźnie pochłaniającej wynosi
około 1270 kWh/m2. Analizy wykonane na potrzeby niniejszego opracowania wskazują, że
w granicach Metropoli Poznań nasłonecznienie jest niższe niż wyniki PVGIS European Communities.
Otrzymane maksymalne wartości dla Metropolii Poznań mieszczą się w zakresie
1000 – 1100 kWh/m2.
Ryc. 28. Nasłonecznienie dachów budynków w Śremie (A), Poznaniu (B) i Obornikach (C)

A

B
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C

Źródło: Opracowanie własne.

Dla zobrazowania otrzymanych wartości należy powiedzieć, że w Europie Południowej
wielkości energii możliwe do pozyskania mogą przekraczać 2200 kWh/m2, a jej dopływ w ciągu roku
jest bardziej równomierny. Nie oznacza to jednak braku możliwości wykorzystania tej energii na
obszarze metropolii. Wykorzystanie energii słonecznej odbywa się w dwojaki sposób:
poprzez konwersję fototermiczną polegającą na bezpośredniej zamianie energii
promieniowania słonecznego w energię cieplną,
poprzez konwersję fotowoltaiczną polegającą na bezpośredniej przemianie promieniowania
słonecznego w energię elektryczną, która zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych.
Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne są coraz częstszym elementem w krajobrazie
Metropolii Poznań. Są to elementy obecne zarówno na dachach budynków indywidualnych
inwestorów jak i budynkach użyteczności publicznej. Rola tych źródeł ma najczęściej charakter
pomocniczy w zapewnieniu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w zapewnieniu energii
elektrycznej np. dla infrastruktury oświetleniowej czy parkomatów w ramach systemów
autonomicznych w miejscach oddalonych od sieci przesyłowych energii elektrycznej. Mają one także
zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym i suszarnictwie. Wpływ na rozwój inwestycji
pozyskujących taki rodzaj energii ma między innymi program dopłat realizowany przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako kierunek rozwoju tej dziedziny OZE można
przyjąć wsparcie informacyjne samorządów dla inwestorów indywidualnych w zakresie możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z tym rodzajem OZE.
Przetwarzanie energii słonecznej na cieplną i elektryczną nie niesie ze sobą szczególnych zagrożeń
dla środowiska. Największe szanse rozwoju w Metropolii Poznań mają technologie konwersji
termicznej energii słońca związane z wykorzystaniem kolektorów. Z opracowania: Energia
odnawialna w Wielkopolsce - uwarunkowania rozwoju (WBPP, 2010) wynika, że ze względu na duży
udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym praktycznego
znaczenia na analizowanym obszarze nie będą miały technologie wysokotemperaturowe (farmy
i elektrownie słoneczne). Ze względu na nierównomierny dopływ energii słonecznej w naszej
szerokości geograficznej na obszarze Metropolii będzie dobrym źródłem energii dla obiektów
o charakterze sezonowym funkcjonujących w okresie wiosny i lata, jak np. ośrodki wypoczynkowe
czy pola kempingowe. Należy podkreślić fakt, że w niektórych gminach Metropolii Poznań rozważa
się możliwość realizacji farm fotowoltaicznych. Na chwilę obecną tylko w Luboniu zaplanowano
obszar pod lokalizację działalności gospodarczej polegającej na produkcji energii odnawialnej
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w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne i został on wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Lubonia.

Energia geotermalna
Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz
w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Zakres praktycznego wykorzystania wód
geotermalnych obejmuje pozyskiwanie energii cieplnej, zastosowanie w balneologii i rekreacji.
Ważnym zagadnieniem jest także tzw. płytka geotermia, której energię można wykorzystywać
poprzez pompy ciepła pozyskujące ciepło gruntu na niewielkich głębokościach. Na terenie
Metropolii Poznań istnieją przynajmniej 23 tego typu instalacje11 o łącznej mocy 243 kW. Mają one
charakter indywidualny i są z reguły związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
O potencjale wykorzystania wód geotermalnych decyduje przede wszystkim temperatura wód
termalnych, głębokość ich występowania oraz zasobność poziomu wodonośnego. Zgodnie
z opracowaniem: Przegląd zasobów odnawialnych źródeł energii w województwie wielkopolskim
(Przybyła i in., 2007) wszystkie gminy wchodzące w skład Metropolii Poznań posiadają dobre
warunki do zagospodarowania energii geotermalnej. Według schematycznych map warunków
geotermicznych województwa wielkopolskiego, zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym
podstawowym, wykonanym dla całego terenu województwa przez WBPP w 2005 roku, wody
o temperaturze 30oC zalegają średnio na głębokości 800m na obszarze całej Metropolii. Wody
o temperaturze wyższej niż 50oC w południowej części Metropoli Poznań, występują na głębokości
mniejszej niż 1400 m, natomiast w pozostałej części Metropolii występują na głębokości 1400 – 1600
m.
W rozwoju wykorzystania tego typu energii podstawowym kierunkiem wydaje się być
rekreacja. Na bazie potencjału przyrodniczego powstawać mogą lokalne centra basenowe, które
jednak z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne mogą być ekonomicznie nieuzasadnione, a co za tym
idzie nie będą szeroko wykorzystane.
Wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie ogranicza się do realizacji
indywidualnych instalacji bazujących na płytkiej geotermii. Są to rozwiązania wspomagające z reguły
ogrzewanie budynków jednorodzinnych, ograniczające spalanie paliw konwencjonalnych przez co
pośrednio wpływają na ograniczenie niskiej emisji, uciążliwej zwłaszcza w okresach zimowych.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Rekomendacje do polityk lokalnych przedstawiono w formie mapy kierunkowej, na której
wskazano potencjalne obszary pod lokalizację obiektów energetyki odnawialnej (mapa 46.).
Gminy o największej powierzchni terenów potencjalnie predysponowanych do lokalizacji
urządzeń energetyki wiatrowej znajdują się w peryferyjnych częściach metropolii. Największe
zwarte obszary predysponowane do budowy farm wiatrowych zlokalizowane są w gminie: Stęszew,
Szamotuły, Pobiedziska i Śrem (ryc. 28.). Zaznaczyć jednak należy, że nie we wszystkich gminach
realizacja tego typu inwestycji będzie możliwa. Spośród gmin metropolii jedynie Luboń, Pobiedziska,
Poznań i Rokietnica w ustaleniach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin wprowadziły całkowity zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. Natomiast
11

http://www.repowermap.org/
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w gminie Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Skoki, i Suchy Las dopuszczono potencjalną
budowę tego typu urządzeń nie wskazując obszarów ich lokalizacji.
Wskazane jest wprowadzenie do studiów gmin zapisów, które w jednoznaczny sposób
określałyby politykę władz samorządowych związaną z możliwościami realizacji elektrowni
wiatrowych.
Z uwagi na specyfikę obszaru analizy wydaje się, że kierunkiem wiodącym w wykorzystaniu
OZE w Metropolii Poznań powinien stać się rozwój indywidualnych mikroinstalacji służących do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej mogących wpływać na ograniczenie zużycia węgla jako
nośnika energii. W tym celu rekomenduje się wprowadzenie do studiów gmin oraz planów
miejscowych, obejmujących m.in. zabudowę mieszkaniową i gospodarczą, zapisów zalecających
alternatywne dla węgla źródła energii cieplnej, w tym zastosowanie indywidualnych instalacji
wykorzystujące odnawialne źródła energii.
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Mapa 46.
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Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji
mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, wyznaczonych na podstawie bilansów i prognoz
demograficznych i przestrzennych przeprowadzonych w skali całej metropolii oraz według
ujednoliconych metod oceny przydatności terenów dla zagospodarowania zgodnie z określonym
przeznaczeniem. Ustalenia w tym zakresie zostały poprzedzone rozpoznaniem prawidłowości
występujących na lokalnym rynku nieruchomości niezabudowanych oraz diagnozą procesów
rewitalizacyjnych wraz z wyznaczeniem kluczowych obszarów dalszych działań w tej dziedzinie.
Problem racjonalizacji polityki przestrzennej w odniesieniu do obszarów rozwoju funkcji
mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej jest bez wątpienia jednym z centralnych zagadnień
koordynacji planistycznej na poziomie metropolitalnym. Dynamiczne przekształcenia struktury
funkcjonalno-przestrzennej obszaru Metropolii Poznań, podobnie jak i analogiczne procesy
zachodzące w otoczeniu innych dużych miast w Polsce, zostały wielokrotnie zdiagnozowane
w dotychczasowych opracowaniach naukowych i eksperckich (por. Bański, 2005; Grochowski, 2011;
Gutry-Korycka 2005; Lisowski, Grochowski, 2007; Kajdanek, 2012; Kacprzak, Maćkiewicz, 2013;
Kacprzak, Staszewska, 2009; KPZK, 2011, Maćkiewicz, Świderski, 2004; Mantey, 2011,
uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 2012; Wójcik, 2008). Przestrzeń
metropolii w znacznym stopniu dotknięta jest niekontrolowaną suburbanizacją charakteryzującą
się nadmiernym rozpraszaniem zabudowy na obszary wiejskie, powstawaniem niejednolitych
i nieciągłych (tzw. leap-frog development) układów zabudowy, wyłączaniem gruntów rolnych,
w tym także tych o wysokich klasach bonitacyjnych z produkcji rolnej, niską jakością przestrzeni
publicznej, chaosem w formach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych oraz brakami
w wyposażeniu terenów urbanizowanych i wiejskich w infrastrukturę techniczną i społeczną.
Konieczność przyjęcia podejścia zintegrowanego w sferze planowania obszarów rozwoju funkcji
mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej wynika nie tylko z samych zdiagnozowanych problemów,
ale także bezpośrednio z zapisów obowiązujących dokumentów strategicznych, w tym m.in.
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategii rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje, iż „problemem polskiego
systemu osadniczego jest nieskoordynowany rozwój obszarów funkcjonalnych głównych
ośrodków miejskich”. W strefach podmiejskich tych ośrodków nasila się zjawisko żywiołowej
urbanizacji i rosnącego chaosu przestrzennego. Skutkuje to degradacją krajobrazu i rosnącymi
kosztami ekonomicznymi i społecznymi ponoszonymi przez poszczególne obszary funkcjonalne.
Niekontrolowana suburbanizacja może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego,
utraty atrakcyjności miejsc rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego skutkiem będzie pogorszenie
wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej” Koncepcja w sposób jednoznaczny formułuje zasadę
pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod
zabudowę, co oznacza „intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już
zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję na nowe tereny”. Ponadto KPZK wskazuje, iż
plany i strategie obszarów metropolitalnych powinny uwzględniać przede wszystkim: koncepcję
zrównoważonej mobilności, potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzebę
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ograniczania zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych i zapobiegania temu
zagospodarowaniu.
Również w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 przedstawiona
została diagnoza, iż „zestawienie aktualnie istniejących w gminach dokumentów planistycznych
nie pozwala na stwierdzenie, że na ich podstawie możliwe jest prowadzenie spójnej polityki
przestrzennej w skali całej aglomeracji.” Stąd też w ramach działania 1.1.2. przewiduje się
w Strategii opracowanie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego metropolii, w której jednym
z podstawowych ustaleń powinny być wskazania obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji
mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych.
Ponadto, w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej wskazano,
iż proces integracji planowania przestrzennego w aglomeracji powinien prowadzić do wykształcenia
mechanizmów rozwiązywania problemów dotyczących prognozowania i bilansowania potrzeb
i terenów inwestycyjnych w skali całej aglomeracji, przed „skonsumowaniem” obecnych studiów
gminnych przez plany miejscowe i powstaniem nieodwracalnych skutków finansowych dla
samorządów. Studium postuluje także powiązanie planowania przeznaczenia terenów w gminach
z ponadlokalną infrastrukturą transportową.
Bazując na zapisach wyżej wymienionych dokumentów oraz zaproponowanych w rozdziale 2.3
zasadach rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, w niniejszym rozdziale przedstawiono:
1. analizę rynku nieruchomości gruntowych w metropolii,
2. diagnozę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych,
3. wyznaczenie kluczowych i uzupełniających obszarów rewitalizacji wraz ze wskazaniem
podstawowych wytycznych w zakresie ich zagospodarowania,
4. standaryzację ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin w oparciu o jednolita metodykę,
5. bilanse powierzchni i chłonności demograficznej dla terenów inwestycyjnych wyznaczonych
w studiach gminnych,
6. wskazanie obszarów priorytetowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych w oparciu o analizę uwarunkowań przyrodniczych i infrastrukturalnych, a także
zasięg istniejącego zagospodarowania oraz obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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5.5.1. Obrót gruntami niezabudowanymi
Skuteczność działań planistycznych w dużym stopniu uwarunkowana jest rzetelną informacją
o lokalnym rynku nieruchomości. W dobie urban sprawl kwestie dotyczące gospodarki gruntami
wydają się odzyskiwać należną im rangę (EEA Report No 10/2006; Sainan, 2014; Riuz Sanchez, 2001;
Valenzuela Rubio, 2010). Szczególnie istotne w tym względzie są dane dotyczące obrotu gruntami
w zakresie liczby sprzedawanych działek, ich położenia, ceny, powierzchni, funkcji i przeznaczenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzone badanie obrotu gruntami na obszarze Metropolii Poznań dotyczy zarówno
jego wielkości, tzn. liczby sprzedanych działek oraz ich powierzchni, jak również wartości środków
zainwestowanych w kupno niezabudowanego gruntu. Szczególną uwagę poświęcono badaniu
rozkładów przestrzennych zawartych transakcji oraz cen nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Materiał wyjściowy do prowadzonych analiz stanowią
dane o charakterze pierwotnym. Zostały one udostępnione przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji
Kartograficznej w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu, a także Zarząd Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. Uzyskane wyniki prezentowane są w formie tabeli,
wykresu oraz map przygotowanych w układzie gmin jak również obrębów ewidencyjnych.
W 2013 r. obrót nieruchomościami niezabudowanymi na obszarze Metropolii Poznań dotyczył
2578 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1687,54 ha i wartości 773 361 135,30 zł.
Najwięcej niezabudowanych działek sprzedano w Poznaniu (327), na terenie wiejskim gminy Kórnik
(231), w Dopiewie (180), w części wiejskiej gminy Śrem (168) oraz Tarnowie Podgórnym (154).
Ponadto sprzedażą dużej liczby działek charakteryzowały się obszar wiejski gminy Swarzędz (136),
Rokietnica (117) oraz tereny wiejskie gmin Stęszew (108) i Mosina (105). W sumie działki sprzedane
na tych najbardziej aktywny pod tym względem obszarach stanowiły 60,94% całkowitego obrotu.
Z kolei niewielka liczba sprzedanych działek cechowała miasta metropolii. Na obszarach miejskich
gminach w miejsko-wiejskich obrót działkami był wielokrotnie mniejszy niż na otaczających je
terenach wiejskich. W miastach Buk (3), Oborniki (5) i Murowana Goślina (8) łączny obrót wynosił
zaledwie 0,62% wszystkich sprzedanych działek.
Pod względem powierzchni obrotu zdecydowanie wyróżniały się tereny wiejskie gmin Śrem
(25,87%), Skoki (15,57%), Mosina (7,83%) oraz miasto Poznań (9,48%). Wysoki udział w powierzchni
sprzedanych gruntów odnotowano również na obszarach wiejskich Kórnika (3,80%), Szamotuł
(3,73%), Stęszewa (3,65%), Kostrzyna (3,54%), mieście Skoki (3,63%), a także w gminie wiejskiej
Rokietnica (3,05%). Poza tym na uwagę zasługuje wzrost wielkości sprzedanych areałów w gminie
wiejskiej Kleszczewo z poziomu 1,60 ha w 2010 do 48,75 w 2013 roku. Można zatem zauważyć, że
poza miastami Poznań i Skoki obrót nieruchomościami niezabudowanymi w metropolii dotyczył
przede wszytym terenów wiejskich (por. PZPPOM, SURPAP). Co charakterystyczne, większość tych
obszarów położonych jest w gminach tzw. drugiego pierścienia, czyli nie sąsiaduje bezpośrednio
z Poznaniem.
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Transakcje kupna i sprzedaży niezabudowanych gruntów, które w 2013 roku miały miejsce na
obszarze Metropolii Poznań, opiewały na łączną kwotę 773, 36 mln złotych. Co ciekawe, większość
(55,53%) środków zainwestowanych w zakup niezabudowanych działek dotyczyła miasta Poznania.
Oznacza to wyraźny wzrost znaczenia i ponowną dominację Poznania w strukturze wartości obrotu
(por. Maćkiewicz, 2007, 2010, 2011, 2012). Ponadto wysokim udziałem w łącznej wartości
sprzedanych gruntów charakteryzowały się gminy wiejskie położone na południowy zachód, zachód
i północny-zachód od Poznania tj. Komorniki (5,50%), Tarnowo Podgórne (4,08%), Dopiewo (3,97%),
Suchy Las (3,14%) i Rokietnica (2,60%) oraz obszary wiejskie gmin: Kórnik (2,92%), Swarzędz (2,57%),
Mosina (2,48%) i Śrem (2,37%). Warto zauważyć, że obszar wiejski gminy Śrem pomimo swojego
peryferyjnego położenia odznaczał się stosunkowo wysokim udziałem w całkowitej wartości obrotu.
Tab. 44. Sprzedaż niezabudowanych działek w Metropolii Poznań (2013 r.)
Wyszczególnienie

Liczba
sprzedanych działek
[szt.]
[%]

Powierzchnia
sprzedanych działek
[ha]
[%]

Wartość
sprzedanych działek
[PLN]
[%]

Buk m.

3

0,12

0,5728

0,03

362 000,00

0,05

Buk

67

2,60

14,6683

0,87

4 532 755,00

0,59

Czerwonak

77

2,99

23,5525

1,40

12 685 590,00

1,64

Dopiewo

180

6,98

20,5425

1,22

26 040 034,88

3,37

Kleszczewo

60

2,33

48,7484

2,89

10 194 995,50

1,32

Komorniki

81

3,14

19,9292

1,18

42 541 082,70

5,50

Kostrzyn m.

20

0,78

2,1748

0,13

2 018 641,93

0,26

Kostrzyn

65

2,52

59,7788

3,54

11 984 091,10

1,55

Kórnik m.

12

0,47

4,4556

0,26

2 363 390,00

0,31

Kórnik

231

8,96

64,1667

3,80

22 598 686,70

2,92

Luboń

34

1,32

2,2326

0,13

4 796 498,13

0,62

Mosina m.

30

1,16

2,1809

0,13

3 391 384,00

0,44

Mosina

105

4,07

132,0968

7,83

19 197 229,65

2,48

Murowana Goślina m.

8

0,31

0,9810

0,06

515 155,00

0,07

Murowana Goślina

40

1,55

26,1940

1,55

2 905 365,00

0,38

Oborniki m.

5

0,19

0,1702

0,01

149 302,67

0,02

Oborniki

19

0,74

11,8365

0,70

1 710 992,00

0,22

Pobiedziska m.

15

0,58

2,2247

0,13

1 829 730,00

0,24

Pobiedziska

87

3,37

62,8832

3,73

10 321 264,41

1,33

Puszczykowo

14

0,54

2,1918

0,13

4 764 840,00

0,62

Rokietnica

117

4,54

51,4596

3,05

20 111 155,50

2,60

Skoki m.

51

1,98

61,1917

3,63

3 094 525,00

0,40

Skoki

96

3,72

262,7607

15,57

11 375 410,00

1,47

Stęszew m.

11

0,43

1,5415

0,09

2 474 185,00

0,32

Stęszew

108

4,19

61,6399

3,65

8 705 099,00

1,13

Suchy Las

85

3,3

18,7629

1,11

24 209 602,00

3,13

Swarzędz m.

12

0,47

0,6168

0,04

1 887 690,00

0,24

Swarzędz

136

5,28

33,3528

1,98

19 883 918,35

2,57
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Wyszczególnienie

Liczba
sprzedanych działek
[szt.]
[%]

Powierzchnia
sprzedanych działek
[ha]
[%]

Wartość
sprzedanych działek
[PLN]
[%]

Szamotuły m.

11

0,43

1,2221

0,07

1 123 881,00

0,15

Szamotuły

73

2,83

62,9904

3,73

5 502 234,00

0,71

Śrem m.

31

1,20

4,1484

0,25

10 725 724,00

1,39

Śrem

168

6,52

436,5569

25,87

18 334 904,19

2,37

Tarnowo Podgórne

154

5,97

29,7589

1,76

31 554 289,03

4,08

Poznań

372

14,43

159,9557

9,48

429 475 489,60

55,53

Metropolia Poznań

2578

100,00

1687,5396

100,00

773 361 135,30

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.

Ryc. 29. Ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w 2013
roku (zł/m²)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, Obornikach, Śremie, Szamotułach, Wągrowcu oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.

W 2013 w Metropolii Poznań przeciętna cena bieżąca m² nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wynosiła 145,08 zł. Jednocześnie
cena tego rodzaju gruntu była przestrzennie bardzo zróżnicowana. Najwięcej za działki o funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej płacono w Poznaniu – średnio 344,92 zł/ m². Warto zauważyć, że
wartość ta była o 188,66 zł niższa niż w roku 2010. Podobna prawidłowość dotyczy większości gmin
powiatu poznańskiego, gdzie, z wyjątkiem Dopiewa i Buku, w stosunku do 2010 roku wystąpił spadek
cen bieżących (z uwagi na brak porównywalnych danych nie można formułować takich wniosków
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w odniesieniu do pozostałych obszarów metropolii). Obok Poznania najwyższe ceny gruntów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną odnotowano w miastach Swarzędz
i Puszczykowo gdzie cena za m² wynosiła odpowiednio: 270,57 zł i 259,17 zł. Tradycyjnie wysokie
ceny tego typu gruntów występowały również w położonych na północny-zachód, zachód
i południowy-zachód od granicy Poznania gminach: Suchy Las 230,74 (zł/ m²), Dopiewo (210,34 zł/
m²), Luboń (207,16 zł/m²), Komorniki (205,51 zł/m²) i Tarnowo Podgórne (178,99 zł/m²). Tym
samym, ponownie uwidoczniła się obserwowana na początku XXI wieku wyraźna przewaga
w poziomie ceny jednostek położonych przy zachodniej granicy Poznania nad gminami
sąsiadującymi z miastem od wschodu (por. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Aglomeracji Poznańskiej). Warto zwrócić uwagę, że poza wyżej wymienionymi obszarami
stosunkowo wysokie ceny działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną występowały
w mieście Mosina (164,13 zł/m²), na terenie wiejskim gminy Swarzędz (160,45 zł/m²), a także
w miastach Śrem (142,84 zł/m²), Murowana Goślina (134,90) i Oborniki (130,23 zł/m²).
Zdecydowanie niższe (poniżej 50 zł/m²) ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, odnotowano natomiast na terenach wiejskich gmin Skoki, Szamotuły,
Śrem i Oborniki.
Podsumowując przeprowadzone badania, wskazać należy na następujące najbardziej
charakterystyczne cechy rynku nieruchomości niezabudowanych w Metropolii Poznań:
spadek w stosunku do 2010 ceny bieżącej m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne w Poznaniu i zdecydowanej większości gmin powiatu
poznańskiego,
duże dysproporcje w cenie m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne (od 344,92 zł/ m² w Poznaniu do mniej niż 50 zł/ m² na terenach wiejskich gmin
Skoki, Szamotuły, Śrem i Oborniki),
wysoką cenę gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
w niektórych miastach metropolii, świadczącą o ich atrakcyjności pod względem zamieszkania,
wyraźną przewagę w poziomie ceny m² gruntu przeznaczonego pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne jednostek położonych przy zachodniej granicy Poznania nad
gminami sąsiadującymi z miastem od wschodu,
nadal dużą liczbę niezabudowanych działek sprzedawanych w gminach tzw. pierwszego
pierścienia czyli bezpośrednio graniczących z Poznaniem,
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla znacznej części
sprzedawanych gruntów - często wydana jest dla nich jedynie decyzja o warunkach zabudowy
czy też w ogóle nie można ustalić ich przeznaczenia,
duży udział wśród sprzedawanych nieruchomości niezabudowanych gruntów rolnych (R)
zbywanych jako działki o niewielkich, odpowiadających działkom budowlanym,
powierzchniach.
Pomimo utrzymania dominacji, a nawet wzrostu znaczenia, miasta Poznania w zakresie
wartości obrotu gruntami niezabudowanymi, zdecydowana większość transakcji w Metropolii
Poznań dotyczy przede wszystkim terenów wiejskich, z których bardzo duża część położona jest
w gminach tzw. drugiego pierścienia. Może świadczyć to o tym, iż procesy żywiołowej
suburbanizacji i urban sprawl mogą utrzymać swoją dynamikę w kolejnych latach. Tym bardziej
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zasadne wydaje się więc wprowadzenie mechanizmów mogących uporządkować rozwój
przestrzenny metropolii.
Ryc. 30. Sprzedaż działek niezabudowanych (2013 r.)
Udział w liczbie niezabudowanych działek

Udział w powierzchni niezabudowanych działek

Udział w wartości niezabudowanych działek

Ceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Źródło: Opracowanie własne.
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Mapa 48.

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

299

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

Mapa 49.
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Mapa 51.
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Mapa 53.
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Przemysław Ciesiółka

5.5.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych
Konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych jest jednym
z priorytetów rozwoju Unii Europejskiej, a w konsekwencji również Polski. W dokumencie
referencyjnym z Toledo z 2010 roku, wskazano, że zintegrowana rewitalizacja obszarów miejskich
ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu jednego z celów Strategii Europa 2020, jakim jest bardziej
zrównoważony rozwój obszarów miejskich, sprzyjający włączeniu społecznemu. Takie podejście do
zagadnienia rewitalizacji jest także konsekwencją zapisów Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego
rozwoju miast europejskich, opracowanej w 2007 roku. Zakłada ona, że aglomeracja, aby tworzyć
zintegrowaną całość, musi szczególną uwagę poświęcić dzielnicom najuboższym i najsłabiej
zainwestowanym.
Zalecenia wynikające z dokumentów strategicznych na poziomie krajowym również wskazują
na potrzebę intensyfikacji działań w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych w Polsce. Według
badań Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie przeprowadzonych w 2008 roku ok. 21% obszarów
zainwestowanych w kraju wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych. W rezultacie w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 zapisano, że podstawą planowania
strategicznego na poziomie metropolitalnym jest zasada pierwszeństwa regeneracji (odnowy)
zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę. Podjęcie działań w zakresie
rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Metropolii Poznań wynika również z dążenia do realizacji
celów: Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. (cel operacyjny 5.4 Wsparcie
terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji) oraz Strategii rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (program 1.2 Poprawa standardów planistycznych,
urbanistycznych i architektonicznych, program 1.3 Ochrona i kształtowanie krajobrazu
kulturowego). Z tych względów rewitalizacja terenów zdegradowanych jawi się jako jeden
z kluczowych aspektów zintegrowanej przestrzennej polityki metropolitalnej.

Działania rewitalizacyjne w Metropolii Poznań
Metropolia Poznań w ciągu ostatnich kilkunastu lat silnie doświadcza konsekwencji procesu
suburbanizacji. Szczególnie mocno zauważalna jest degradacja funkcji i substancji mieszkaniowej
obszarów śródmiejskich w Poznaniu, a także ich zapaść demograficzna, prowadząca do zmniejszania
się liczby mieszkańców w całym mieście. Z drugiej strony obserwowane jest chaotyczne
zagospodarowanie terenów podmiejskich rodzące szereg problemów przestrzennych i społecznych.
Pomimo wzrostu liczby ludności na tych obszarach, wciąż na znaczeniu tracą centra mniejszych
miast. Jednocześnie okres transformacji systemowej i lata późniejsze pozostawiły rozległe tereny
poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe zlokalizowane w różnych częściach Metropolii Poznań.
Tereny te w wielu przypadkach mają duży potencjał metropolitalny, mierzony w tym przypadku
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zdolnością obszaru do intensyfikacji funkcji metropolitalnych, który ze względu na dużą skalę
degradacji nie może być właściwie wykorzystany.
Z tych względów od ponad dziesięciu lat podejmowane są próby działań zmierzających do
odnowy zdegradowanych obszarów w metropolii, jednak niemal wyłącznie są to działania w skali
lokalnej. Obecnie obowiązuje 11 programów rewitalizacji, sporządzonych przede wszystkim dla
centralnych fragmentów miast (tab. 45.). Ponadto dla obszarów wiejskich przygotowanych zostało
ponad 150 planów odnowy miejscowości. Konieczność działań rewitalizacyjnych jest w wielu
przypadkach wskazywana w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, a także w lokalnych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego. W Poznaniu opracowano
osobny program strategiczny dla śródmieścia (Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju
Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030). Sporządzono także strategię rozwoju rzeki Warty.
W rezultacie w ostatnich latach zrealizowano szereg projektów rewitalizacyjnych, prowadzących do
wyprowadzenia obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej. Mimo to skala degradacji wciąż
pozostaje znaczna. Jednocześnie brakuje wspólnej polityki całej metropolii w zakresie rewitalizacji
obszarów zdegradowanych, która doprowadziłaby do zahamowania wyludniania się centralnych
obszarów Poznania i innych miast w granicach aglomeracji.
Tab. 45. Obowiązujące programy rewitalizacji w aglomeracji poznańskiej (2014 r.)
L.p.

Gmina

1.

Buk

2.

Kostrzyn

3.
4.

Kórnik
Luboń

5.

Mosina

6.

Murowana Goślina

7.

Oborniki

8.

Poznań

9.

Suchy Las

10.

Szamotuły

11.

Śrem

Tytuł
Lokalny Program a Rewitalizacji dla Miasta Buku na lata
2011-2015
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyna na lata 20062013
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kórnik
Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Luboń
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mosina na lata 20102020
Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana
Goślina na lata 2010-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Oborniki na lata
2012-2020
Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia
edycja
Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych w
Miejscowości Biedrusko na lata 2010-2018
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Szamotuły na lata
2011-2016
Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie
na lata 2010-2015

Rok
sporządzenia
2010
2006
2006
2013
2010
2010
2012
2013
2010
2011
2010

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań proponuje się
ramy metropolitalnej polityki rewitalizacyjnej. Lokalna specyfika działań służących odnowie sprawia,
że na poziomie metropolitalnym właściwe jest wskazanie ogólnych wytycznych w zakresie odnowy
zdegradowanych obszarów, których implementacja następować będzie przede wszystkim na
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poziomie gminnym (ryc. 31.). Rewitalizacja metropolitalna oznaczać będzie w szczególności działania
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej podejmowane na zdegradowanych obszarach
zurbanizowanych o potencjale metropolitalnym, których ożywienie społeczno-gospodarcze osiąga
się przez wzmocnienie ich funkcji metropolitalnych.
Ryc. 31. Miejsce rewitalizacji metropolitalnej w procesie formułowania polityki odnowy
zdegradowanych obszarów w ramach metropolii

Źródło: Opracowanie własne.

Cechami rewitalizacji metropolitalnej są zatem:
koncentracja na zdegradowanych obszarach śródmiejskich, poprzemysłowych, poportowych i
powojskowych, posiadających potencjał metropolitalny, tj. zdolność do intensyfikacji funkcji
metropolitalnych,
skupienie na działaniach prowadzących przede wszystkim do wzmocnienia tożsamości
głównego ośrodka metropolii, co przełoży się na polepszenie pozycji konkurencyjnej całego
obszaru metropolitalnego,
nadrzędność realizacji projektów rewitalizacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym –
metropolitalnym, realizowanych obok działań o znaczeniu lokalnym i ich wzajemne
uzupełnianie się,
ujęcie w celach projektów rewitalizacyjnych konieczności wzmocnienia funkcji
metropolitalnych na obszarach zdegradowanych.

Obszary rewitalizacji metropolitalnej
W ramach niniejszego dokumentu wskazane zostały obszary przeznaczone do rewitalizacji
metropolitalnej. Ich delimitacja opiera się na analizie istniejących opracowań z zakresu planowania
rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, wojewódzkim,
metropolitalnym i lokalnym (tab. 46.).
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Tab. 46. Dokumenty strategiczne, w oparciu o które sformułowano obszary rewitalizacji
metropolitalnej
Poziom krajowy

Poziom wojewódzki

Koncepcja Przestrzennego Plan zagospodarowania
Zagospodarowania Kraju przestrzennego województwa
wielkopol2030
skiego, Zaktualizowana
Krajowa Polityka Miejska
strategia rozwoju woje(projekt)
wództwa
wielkopolStrategia rozwoju Polski skiego do roku 2020,
2020
Wielkopolski Regionalny
Operacyjny
Krajowa Strategia Rozwoju Program
Rozwoju Regionalnego
Regionalnego 2010-2020
na lata 2014-2020;

Poziom
metropolitalny

Poziom lokalny

Plan zagospodarowania 22 Studia uwarunkowań i
przestrzennego Poznań- kierunków zagospodarowaskiego Obszaru Metropo- nia przestrzennego gmin,
litalnego (projekt),
20 Strategii rozwoju spoStrategia Metropolia Po- łeczno-gospodarczego
znań 2020,
gmin,
Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania
(projekt);

2 Plany Rozwoju Lokalnego
gmin,
11 Lokalnych Programów
Rewitalizacji,
157 Planów odnowy miejscowości,
Strategia rozwoju rzeki
Warty w Poznaniu 20122030,
Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia
Poznania na lata 2014-2030.

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto, w ramach prac odbyto liczne wizje terenowe połączone z konsultacjami z władzami
miast, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Przy ostatecznym wyznaczeniu obszarów
zdegradowanych, wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych wykorzystano metodologię
badań degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, zaproponowaną przez Mironowicz
i Ossowicza (2005). Kluczowe było przy tym określenie zdolności poszczególnych obszarów do
pełnienia funkcji metropolitalnych.
Wprowadzono podział na dwie grupy obszarów rewitalizacji metropolitalnej:
obszar kluczowy dla podjęcia działań w zakresie rewitalizacji metropolitalnej, stanowiący
najważniejszą przestrzeń dla lokalizacji funkcji metropolitalnych,
obszar uzupełniający dla prowadzenia rewitalizacji metropolitalnej, który ma dopełniać ofertę
w zakresie tworzenia przestrzeni dla funkcji i wydarzeń metropolitalnych na terenach
zdegradowanych i może pełnić te role okresowo, w dalszej perspektywie lub na mniejszą skalę.
Obszar kluczowy dla podjęcia działań rewitalizacyjnych w Metropolii Poznań stanowi
śródmieście Poznania wyznaczone od zachodu ulicami: Arciszewskiego, Reymonta,
Przybyszewskiego oraz Żeromskiego, od północy torami kolejowymi relacji Poznań – Szczecin,
ulicami Pułaskiego i Armii Poznań oraz rzeką Wartą, od wschodu ulicami: św. Michała, Komandoria,
Jana Pawła II, Berdychowo oraz rzeką Wartą, od południa zaś ulicami Palacza, Krauthofera oraz
torami linii kolejowej nr 272 relacji Poznań – Kluczbork. Jest to wielofunkcyjny teren pełniący funkcje
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mieszkaniowe, administracyjne, handlowo-usługowe, kulturalne i komunikacyjne, stanowiący
jednocześnie historyczne, biznesowe i rozrywkowe centrum całej metropolii. W jego granicach
zlokalizowane są także liczne tereny poprzemysłowe oraz tereny nadrzeczne o dużym potencjale
rozwoju. Z drugiej strony obszar ten najbardziej doświadcza szeregu problemów związanych
z procesem suburbanizacji, w konsekwencji których następuje znaczna depopulacja prowadząca do
powstawania patologii społecznych i przyczyniająca się do spadku znaczenia pierwotnych funkcji.
Dużym wyzwaniem jest fragmentaryzacja przestrzeni publicznych, która wynika z dominacji ruchu
samochodowego nad ruchem pieszym i rowerowym. Należy jednocześnie zaznaczyć, że na obszarze
tym od końca 2013 roku realizowany jest Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia
Poznania na lata 2014 – 2030, będący programem wykonawczym programu strategicznego
„Przyjazne Śródmieście” Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Wskazanie tego obszaru
do objęcia rewitalizacją metropolitalną stanowić będzie kolejny impuls dla podjęcia działań
zmierzających do jego wyprowadzenia z sytuacji kryzysowej. Zmiany na tym obszarze przyczynią się
do wzrostu konkurencyjności całej Metropolii Poznań.
Obszarami uzupełniającymi w zakresie rewitalizacji metropolitalnej wyznaczone zostały:
pozostałe obszary poprzemysłowe i powojskowe zlokalizowane w Poznaniu poza jego
śródmieściem, a także obszar poprzemysłowy w Luboniu i obszar powojskowy w Biedrusku,
centra mniejszych ośrodków zlokalizowanych w aglomeracji poznańskiej: (Buk, Kostrzyn,
Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły,
Śrem).
Powyższe obszary mają znaczny potencjał metropolitalny. Część z nich jest już objęta
działaniami rewitalizacyjnymi. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań w zakresie odnowy
zdegradowanych obszarów, a przede wszystkim ujęcie wśród celów rewitalizacji tworzenia
przestrzeni dla realizacji funkcji metropolitalnych.
Możliwe jest objęcie rewitalizacją metropolitalną innych obszarów poprzemysłowych,
powojskowych i pokolejowych poza wymienionymi powyżej, pod warunkiem stwierdzenia w nich
znacznego potencjału metropolitalnego w trakcie diagnozy społeczno-gospodarczej sporządzanej na
potrzeby innych dokumentów strategicznych. Wówczas obowiązywać powinny dla nich wytyczne
takie jak dla obszarów uzupełniających rewitalizacji metropolitalnej.
Wytyczne dla obszarów rewitalizacji metropolitalnej
W ramach kierunków rozwoju Metropolii Poznań proponuje się następujące rekomendacje dla
obszaru kluczowego rewitalizacji metropolitalnej:
Tworzenie przestrzeni dla wydarzeń metropolitalnych, w tym festiwali, wystaw
międzynarodowych i krajowych, wydarzeń sportowych, konferencji.
Tworzenie wysokiej jakości urbanistycznej, w zakresie przestrzeni publicznych, obiektów
zabytkowych, poprzemysłowych i powojskowych.
Ochrona wartości kulturowych polegająca na remoncie obiektów będących nośnikiem
wartości kulturowych.
Ochrona i wzmocnienie wartości społecznych poprzez organizację wydarzeń integrujących
lokalną społeczność całej metropolii.
Podwyższenie jakości i rozwój systemu transportowego, w tym ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych.
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Niwelowanie konfliktów funkcjonalnych, w tym uspokojenie ruchu samochodowego
i dostosowanie funkcji obszarów do rangi miejsca.
Podwyższenie jakości kompozycji przestrzennej poprzez uczytelnienie i uporządkowanie jej
elementów.
Dla obszarów uzupełniających rewitalizacji metropolitalnej postuluje się:
Konieczność objęcia lokalnymi programami rewitalizacji obszarów wyznaczonych w niniejszym
dokumencie do rewitalizacji metropolitalnej oraz wskazanie w powyższych programach
przestrzeni dla realizacji funkcji metropolitalnych.
Włączenie zagadnienia rewitalizacji metropolitalnej do studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do lokalnych strategii rozwoju społecznogospodarczego.
Wyznaczenie w ramach struktur organizacyjnych urzędów miast i gmin osób odpowiedzialnych
za prowadzenie działań w zakresie rewitalizacji metropolitalnej w danej gminie.
Wzmocnienie powiązań zewnętrznych mniejszych ośrodków miejskich metropolii poprzez
polepszenie połączeń komunikacyjnych z ośrodkiem centralnym.
Tworzenie wysokiej jakości urbanistycznej, w zakresie przestrzeni publicznych, obiektów
zabytkowych, poprzemysłowych i powojskowych.
Tworzenie przestrzeni dla wydarzeń metropolitalnych, w tym festiwali, wystaw, wydarzeń
sportowych i konferencji o randze krajowej i regionalnej.
Ochrona i wzmocnienie wartości społecznych poprzez organizację wydarzeń integrujących
lokalną społeczność całej metropolii.
Należy podkreślić również konieczność sukcesywnego obejmowania miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego obszarów wyznaczonych do rewitalizacji metropolitalnej, a także
promocję zagadnienia rewitalizacji wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Pozwoli to zdynamizować realizację celów wyznaczonych
w niniejszym dokumencie oraz w lokalnych programach rewitalizacji.
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Mapa 55.
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Mapa 56.
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Mapa 57.
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Łukasz Brodnicki, Danuta Rybarczyk

5.5.3. Rekomendowane obszary rozwoju
funkcji mieszkaniowych i produkcyjnousługowych
Na podstawie wytycznych wynikających z przywołanych na wstępie niniejszego rozdziału
dokumentów strategicznych (KPZK 2030, Strategia Metropolia Poznań 2020, Studium uwarunkowań
rozwoju przestrzennego AP) zespół autorski przyjął następującą sekwencję działań:
1. uspójnienie zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin w oparciu o jeden model standaryzacji;
2. wykonanie bilansu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach gminnych;
3. oszacowanie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne w perspektywie roku 2030 w oparciu
o prognozy demograficzne;
4. wskazanie obszarów najbardziej predysponowanych do zagospodarowania pod funkcje
mieszkaniowe, produkcyjne i usługowe w oparciu o jednolity zestaw kryteriów dla całej
metropolii.
Przyjęcie powyższego schematu postępowania oraz „metropolitalnego” punktu widzenia oznacza, iż
w wielu przypadkach rekomendacje wynikające z niniejszego opracowania mogą istotnie
modyfikować dotychczas formułowane polityki gminne.
Punktem wyjścia dla dalszych analiz było oszacowanie aktualnego zasobu potencjalnych nowych
terenów inwestycyjnych. W tym celu poddano analizie aktualny stan zagospodarowania terenów
w obszarze opracowania, a także studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin. W I etapie prac stworzono bazę aktualnych studiów gminnych w oparciu
o materiały zebrane do Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej
w 2011 r. oraz o nowe lub zaktualizowane dokumenty pozyskane bezpośrednio z gmin. Szczegółowy
opis wykorzystanych dokumentów planistycznych znajduje się w rozdziale „Dokumenty planistyczne
na obszarze opracowania”.
Z uwagi na różną metodologię oraz różną szczegółowość ustaleń poszczególnych dokumentów
niezbędne było ujednolicenie nie tylko ich grafiki, ale również zapisów merytorycznych. W wyniku
ujednolicenia i standaryzacji ustaleń studiów powstała baza danych przestrzennych zawierająca, dla
każdego terenu o danym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, identyfikator w skali obszaru
opracowania, informację o przeznaczeniu kierunkowym (ustandaryzowanym) wraz z możliwie
bezstratną, szczegółową informacją o przeznaczeniu wskazanym w studium, a także parametry
zabudowy niezbędne do obliczenia prognozowanej chłonności terenu (opis metodologii obliczeń
poniżej). Zawartość tabeli atrybutów opisujących każdy teren wraz ze słownikiem przedstawia
tabela nr 47.
Z uwagi na skalę opracowania oraz wspomniany wcześniej różny poziom szczegółowości
studiów, w ramach standaryzacji, przyjęto 5 możliwych podstawowych przeznaczeń kierunkowych:
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1.
2.
3.
4.
5.

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych (symbol MU),
tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (symbol UP),
tereny zieleni (symbol Z),
tereny infrastruktury technicznej (symbol IT),
tereny wielofunkcyjne (symbol X).

Tab. 47. Katalog przeznaczeń ustalonych w studiach, wchodzących w skład przeznaczeń
kierunkowych
Przeznaczenie
kierunkowe (symbol)

tereny zabudowy
mieszkaniowej oraz usług
podstawowych i publicznych
(MU)

tereny zabudowy usługowej
i produkcyjnej (UP)

tereny zieleni (Z)

tereny infrastruktury
technicznej (IT)

tereny wielofunkcyjne (X)

Przeznaczenie terenu (symbol)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej (MN/MW)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i wielorodzinnej lub/i usług podstawowych
(MN/MW/U)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i/oraz usługowej (MN/U)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i/oraz usługowej (MW/U)
tereny zabudowy usługowej – oświaty (UO)
tereny zabudowy usługowej – sakralnej (UK)
tereny zabudowy usługowej – zdrowia (UZ)
tereny zabudowy usługowej (usługi ogólnomiejskie) (U)
tereny zabudowy usługowej - nauki i szkolnictwa wyższego (UN)
tereny obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2 lub/i/oraz usługowej (UC/U)
tereny zabudowy usługowej lub/i/oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (U/P)
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)
obszary i tereny górnicze (PG)
tereny sportu i rekreacji (US)
tereny usług w forcie (UF)
tereny zieleni urządzonej (ZP)
tereny cmentarzy (ZC)
tereny ogródków działkowych (ZD)
tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody (ZN)
tereny leśne i do zalesienia (ZL)
wody śródlądowe (WS)
tereny rolnicze (R)
tereny obsługi produkcji w gosp. rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gosp. leśnych i
rybackich (RU)
tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM)
tereny lotnisk (L)
tereny infrastruktury technicznej – sieci (IT)
tereny zamknięte (TZ)
tereny dróg publicznych (KD)
tereny kolejowe (kk)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich) (MN/MW/U*)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji (MN/MW/U/P)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich)
(MN/U*)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usług (podstawowych i ogólnomiejskich)
(MW/U*)
tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, hodowlanych i ogrodniczych i innych (RM*)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i produkcji (MN/MW/P)
tereny zabudowy mieszkaniowej lub/i usług lub/i produkcji lub/i zieleni (MN/MW/U/P/Z)

Źródło: Opracowanie własne.
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Wynik graficzny standaryzacji przedstawia mapa pt.: Przeznaczenie terenów na podstawie
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowana w skali
1:50 000 (załącznik III). Dzięki stworzeniu spójnej bazy danych możliwe było zbilansowanie
powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach – zarówno w skali każdej gminy, jak i w skali
całego obszaru opracowania. Poniższe wykresy przedstawiają podsumowanie wyników.
Ryc. 32. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych
tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej
tereny infrastruktury technicznej
tereny zieleni
tereny wielofunkcyjne
Źródło: Opracowanie własne.
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4.
5.
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Na całym obszarze opracowania w studiach gmin wyznaczono:
terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych (MU) – 41 560 ha,
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej (UP) – 21 246 ha,
terenów wielofunkcyjnych (X) – 5 847 ha,
terenów infrastruktury technicznej (IT) – 16 459 ha,
terenów zieleni – 224 082 ha.
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Ryc. 33. Kierunki przeznaczenia terenów w gminach według studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
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tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług podstawowych i publicznych
tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej
tereny zieleni
tereny infrastruktury technicznej
tereny wielofunkcyjne
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 34. Bilans kierunków przeznaczenia terenów w Metropolii Poznań według studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
13%

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług
podstawowych i publicznych
tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej

7%

tereny infrastruktury technicznej
5%
tereny wielofunkcyjne
2%
tereny zieleni

72%

Źródło: Opracowanie własne.

Baza danych dla terenów zabudowy mieszkaniowej zawiera również informację o parametrach
zabudowy przyjętą na podstawie ustaleń studiów bądź na podstawie aktualnego sposobu
zagospodarowania lub – w przypadku terenów niezainwestowanych – standardowych parametrów.
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Dzięki parametrom oraz stworzonemu algorytmowi możliwe było oszacowanie prognozowanej
chłonności terenów (liczby osób mogących zamieszkać na danym obszarze). Przyjęto algorytm
uwzględniający inny wzór obliczeń dla zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej brana jest pod uwagę wielkość działki budowlanej –
zakładając, że na jednej działce może zostać zlokalizowany jeden budynek o funkcji mieszkaniowej.
Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej uwzględnia się maksymalny procent powierzchni
zabudowy działki budowlanej. Dla terenów o funkcji mieszanej, np. z zabudową usługową, przyjęto,
że 50% powierzchni terenu zostanie zrealizowane pod funkcję mieszkaniową. Ponadto, dla obu
rodzajów zabudowy przyjęto, że 30% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ
komunikacji oraz zieleń towarzyszącą – stąd współczynnik zmniejszający – 0,7. Do algorytmu dodano
również drugi współczynnik zmniejszający – 0,8 – który odzwierciedla zmniejszenie realnej wielkości
gruntów pozostających do dyspozycji inwestorów z uwagi na uwzględnienie geometrii terenów.
Poniżej podano schemat obu wzorów:
Ryc. 35. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 48. Parametry do obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
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Parametr

Wartość

Jednostka

przeciętna
liczba
osób na 1 mieszkanie

2,29 – dla Poznania
3,06 – dla powiatu

os./mieszkanie

Przeciętna
powierzchnia użytkowa
1 mieszkania

64,8 – dla Poznania
97 – dla powiatu

m2

Uwagi
dane statystyczne (wg GUS, 2012)

dane statystyczne (wg GUS, 2012)
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powierzchnia
dowy

zabu-

liczba kondygnacji

….

m2

….

szt.

zgodnie z ustaleniami planu lub wartość
przyjęta dla obliczeń, zależna od średniej
powierzchni istniejących działek na danym
terenie
zgodnie z ustaleniami planu lub wartość
przyjęta dla obliczeń, zależna od średniej
liczby kondygnacji na danym terenie

Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 36. Algorytm obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 49. Parametry do obliczania chłonności demograficznej dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Parametr

Wartość

przeciętna
liczba 2,29 – dla Poznania
osób na 1 mieszkanie 3,06 – dla powiatu
liczba lokali mieszkal1
nych
minimalna
powierzchnia działki bu….
dowlanej

Jednostka

Uwagi

os./mieszkadane statystyczne (wg GUS 2012)
nie
szt.

m2

budynek jednorodzinny może mieścić także
drugi lokal mieszkalny
zgodnie z ustaleniami planu lub wartość przyjęta dla obliczeń (zależna od średniej powierzchni istniejących działek na danym terenie)

Źródło: Opracowanie własne.

Poniższe wykresy przedstawiają porównanie prognozowanej chłonności na podstawie ustaleń
studiów z aktualną liczbą mieszkańców (źródło: GUS, 2012 r.) – w 2 wersjach, z uwzględnieniem
miasta Poznań lub, dla lepszej czytelności danych dla gmin, bez niego.
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Ryc. 37. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców i szacowanej chłonności demograficznej terenów
planowanej zabudowy mieszkaniowej według gmin
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Aktualna liczba mieszkańcow
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 38. Porównanie aktualnej liczby mieszkańców i szacowanej chłonności demograficznej terenów
planowanej zabudowy mieszkaniowej według gmin
140 000

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Aktualna liczba mieszkańcow

Źródło: Opracowanie własne.
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Kolejnym etapem analiz koniecznych do stworzenia wytycznych kierunkowych dla rozwoju
terenów mieszkaniowych i usługowo-produkcyjnych, było wyselekcjonowanie nowych terenów
inwestycyjnych wskazywanych przez każdą gminę w dokumentach planistycznych. Ponieważ, oprócz
Poznania, żadna z gmin nie posiada takiego szczegółowego opracowania, z racji na dużą skalę
opracowania przyjęto uproszczoną metodologię. Od terenów wskazanych w studiach do zabudowy
(tereny MU, X i UP) odjęto „tereny zabudowane” (na podstawie BDOT), z wyłączeniem terenów
zagospodarowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem kierunkowym. Przykładowo, tereny
przemysłowe znajdujące się na terenie o przeznaczeniu kierunkowym MU (np. teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej), uznano jako teren do zainwestowania. Wynik analizy przedstawia
mapa 58. oraz poniższa tabela.
Tab. 50. Powierzchnia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin w Metropolii Poznań według stanu aktualnego zagospodarowania
Powierzchnia terenów w ha

Kategorie
terenów
MU
X
UP
UP/(MU+X)

standaryzacja
SUiKZP
(1)

Tereny zainwestowane
na podst. SUiKZP
(2)

41996,3
5176,2
22780,4
0,48

14191,5
2258,4
3440,8
0,21

tereny do
zainwestowania na
podst SUiKZP
(1-2)
27804,8
2917,8
19339,6
0,63

Źródło: Opracowanie własne.

Priorytetem działań kierunkowych w zakresie terenów inwestycyjnych w Metropolii Poznań
powinno być jednoczesne osiągnięcie dwóch celów:
minimalizacja negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na sferę przyrodniczą
(głównie kolizje z obszarowymi formami ochrony przyrody i występowaniem gleb wysokiej
jakości) i społeczno-ekonomiczną (głównie koszty infrastruktury technicznej i dojazdów
mieszkańców);
pełne zabezpieczenie terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych pod kątem potrzeb
rozwojowych.
Na potrzeby opracowania przyjęto następujące uproszczone założenia prognostyczne w sferze
demograficznej do roku 2030 w skali całej metropolii:
1. przyrost rzeczywisty: +100 000 os.
2. wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. o ok. 20% do średniej 35 m2 na 1 os., co wymaga
dodatkowej chłonności +200 000 os.
Zgodnie z powyższymi założeniami pełne zaspokojenie popytu na tereny mieszkaniowe
w perspektywie 2030 r. wymaga wskazania jako priorytetowe obszarów o łącznej chłonności ok. 300
tys. osób.
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Ryc. 39. Powierzchnia terenów według aktualnego i planowanego kierunku przeznaczenia
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
140 000
120 000
100 000

przyjęto na podstawie danych GUS:
- 3,06 os/mieszkanie
- średnia wielkość mieszkania w zabud. = 97 m2
(średnia liczba osób na mieszkanie x powierzchnia
mieszkania na 1 os.)

80 000
60 000
40 000
20 000
0

Aktualna liczba mieszkańcow całej gminy
Prognozowana chłonność dla terenów do zainwestowania
Prognozowana chłonność gminy na podstawie ustaleń studiów
Źródło: Opracowanie własne.

Znacznie trudniejsze wydaje się oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na tereny
produkcyjno-usługowe. W chwili obecnej wskaźnik stosunku już zainwestowanych terenów tego
typu do sumy terenów mieszkaniowych i wielofunkcyjnych (w większości mają one
zagospodarowanie mieszkaniowe) wynosi 0,21. Gdyby w pełni zrealizowane zostały wizje zawarte
w studiach gminnych, tj. 3-krotny wzrost terenów mieszkaniowych i blisko 7-krotny terenów
produkcyjno-usługowych, wówczas wskaźnik ten wyniósłby 0,48. Taki scenariusz należy uznać za
całkowicie nierealistyczny. Należy zwrócić uwagę, iż przy obecnym wskaźniku rynek pracy
w metropolii zapewnia w zasadzie pełne zatrudnienie dla mieszkańców i przy założeniu względnej
równowagi pomiędzy dynamiką nowych inwestycji przedsiębiorstw a wzrostem dochodów
gospodarstw domowych i ich wydatków na cele mieszkaniowe należałoby zakładać jego utrzymanie
na aktualnym poziomie. Poza tym, trudno szacować parametry terenochłonności dla przyszłych
inwestycji w sferze produkcyjno-usługowej, gdyż uzależnione są one w dużej mierze od trudnych do
przewidzenia przemian technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Z drugiej jednak strony,
należy założyć, iż specyficzne potrzeby inwestorów w sferze przemysłowo-usługowej mogą być
bardziej wymagające niż standardy rynku mieszkaniowego, stąd też w celu bardziej elastycznego
odpowiadania na ich preferencje, zasób terenów przeznaczonych pod tego typu działalność może
być nieco szerszy niż realne możliwości całkowitego wykorzystania w perspektywie 2030 r. Z tych
względów założono wskaźnik relacji terenów produkcyjno-usługowych do sumy terenów
mieszkaniowych i wielofunkcyjnych na poziomie ok. 0,3.
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Waloryzacji terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych dokonano za pomocą następujących kroków:
1. Z zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego gmin wyłączono tereny kolizyjne z formami ochrony przyrody oraz
ich otulinami, a także położone na glebach II i III klasy bonitacyjnej. W przypadku gleb
wyłączenie nie miało charakteru automatycznego, z uwagi na dużą fragmentację tych
obszarów. Każdorazowo analizowano indywidualne przypadki i wyłączenia dokonywano tylko
wtedy, gdy przeważająca część pola inwestycyjnego położona jest na glebach wyższych klas,
a proces jego zagospodarowania jeszcze się nie rozpoczął. Działania przeprowadzone na tym
etapie przedstawione są na mapie 59.
2. Na mapę zasobu terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego gmin nałożono aktualną warstwę z granicami aglomeracji
kanalizacyjnych. Kryterium to wykorzystano opierając się na następujących przesłankach:
a. planowane przez gminę zagospodarowanie danego terenu ma wystarczającą
intensywność, aby wyposażenie go w infrastrukturę kanalizacyjną miało uzasadnienie
ekonomiczne,
b. gmina posiada możliwości finansowe (samodzielnie lub poprzez przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne), aby w ciągu najbliższych kilkunastu lat realnie wykonać uzbrojenie
terenu, gdyż w przeciwnym przypadku naraża się na potencjalne koszty wynikające
z niespełnienia odpowiednich wymogów dotyczących obsługi kanalizacyjnej
w aglomeracjach.
Zdając sobie w pełni sprawę z uproszczeń i ograniczeń, jakie wiążą się z przyjęciem powyższych
założeń należy zwrócić uwagę, iż kryterium położenia w granicach aglomeracji kanalizacyjnej
w praktyczny i obiektywny sposób racjonalizuje rozmieszczenie terenów inwestycyjnych
w zgodzie z zasadą intensyfikacji zagospodarowania w istniejących jednostkach osadniczych
oraz zapobiega rozlewaniu się ekstensywnej zabudowy z dala od istniejącej infrastruktury.
3. W odniesieniu do terenów produkcyjno-usługowych zastosowano kryterium maksymalnej
odległości od węzłów komunikacyjnych, tj. wyznaczono obszary:
a. do 2 km od węzła drogi ekspresowej lub autostrady,
b. 1 km od pozostałych dróg krajowych i wojewódzkich,
c. 1 km od przystanków linii kolejowych.
Działania przeprowadzone w etapie 2. i 3. przedstawione są na mapie 60.
4. Na wygenerowane we wcześniejszych etapach warstwy terenów inwestycyjnych nałożono
zasięgi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opierając się
na założeniu, iż wyłączenie możliwości zabudowy na terenach objętych planami miejscowymi
może powodować negatywne skutki finansowe dla gmin. W ten sposób pewne tereny
wykluczone w poprzednich etapach przywrócono do zasobu terenów inwestycyjnych.
5. W ostatnim etapie poprzez indywidualną analizę poszczególnych przypadków wykonano
czynności końcowe polegające na:
a. usunięciu błędów i niespójności wynikających z automatycznego nakładania warstw
tematycznych na mapie,
b. wyłączeniu terenów o bardzo niewielkiej powierzchni jako nieistotnych
z metropolitalnego punktu widzenia, a zaciemniających odbiór mapy,
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c. wyłączeniu niektórych terenów produkcyjno-usługowych w południowo-wschodniej
części miasta Poznania, pomimo spełnienia przez nie wszystkich pozostałych kryteriów,
z uwagi na konieczność realizacji w celu ich uruchomienia kosztownych inwestycji
drogowych nieprzewidzianych jako priorytetowe w miejskich dokumentach
(przedłużenie ul. R. Maya, trasa Rondo Żegrze – Pokrzywno z wiaduktem nad stacją
towarową Franowo).
W efekcie wszystkich przeprowadzonych czynności powstała syntetyczna mapa w skali 1:100
000 wskazująca tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych
i usługowych w perspektywie 2030 r. W sposób zbiorczy bilans terenów przedstawiony został
w tabeli 51.
Tab. 51. Bilans terenów według aktualnego i planowanego kierunku przeznaczenia po weryfikacji
ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

nd

Weryfikacja
"ręczna"
6

Kierunki
7

13 467,4
0,0
4 908,5
36,4%
509 202,0

28 653,9
0,0
7 998,6
27,9%
1 523 396,0

231 416,0

209 202,0

nd

suma terenów pod zabudowę,
"kontrolna"
[2 + 4]

11 966,8
26 158,3
1 682,4
3 940,8
5 362,0
8 875,2
39,3%
29,5%
531 416,0 1 545 610,0

tereny do zainwestowania (na
podst SUiKZP) po uwzgl. 4 kryteriów ograniczających

tereny inwestycyjne

27 804,8
2 917,8
19 267,2
62,7%
925 692

Ograniczenia "mechaniczne"
4
5

tereny do zainwestowania (na
podst SUiKZP) po uwzgl. 4 kryteriów ograniczających,
obowiązujących mpzp,
zweryfikowane owiedzę o terenie

MU
41 996,3
14 191,5
X
5 176,2
2 258,4
UP
22 780,4
3 513,2
UP/(MU+X)
48,3%
21,4%
chłonność [os.]
2 087 253,2 1 014 194
nadwyżka l.
mieszkańców na
terenach do zainwestowania w
stosunku do prond
625 692,0
gnozowanego zapotrzebowania na
chłonność 300
tys. osób do roku
2030

tereny do zainwestowania
[1-2]

tereny zainwestowane

Powierzchnie terenów [ha]

tereny inwestycyjne

Stan wyjściowy
(według standaryzacji SUiKZP)
1
2
3

nd

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazane na mapie kierunkowej tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych
pozwalają na zamieszkanie ok. 500 tys. osób, co nadal przekracza o 2/3 realnie prognozowane
zapotrzebowanie. Pozwala jednak zachować w odpowiednim zakresie możliwości funkcjonowania
mechanizmów rynkowych, a także zabezpiecza samorządy przed problemami społecznymi
i ekonomicznymi, które mogłyby się pojawić w przypadku zaproponowania jeszcze bardziej
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radykalnego zwrotu w polityce przestrzennej. W przypadku terenów produkcyjno-usługowych
osiągnięto zdecydowanie bardziej realistyczny wskaźnik zapotrzebowania na ich zagospodarowanie,
który z jednej strony podwaja dostępny zasób w stosunku do istniejącego zainwestowania, z drugiej
jednak zmniejsza o 3/4 zdecydowanie przeszacowane plany lokalnych samorządów, zapisane
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zaproponowane ustalenia kierunkowe w zakresie terenów rekomendowanych do rozwoju
funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych należy odczytywać przy zastosowaniu
następujących zasad:
1. Nie należy wskazywać żadnych kolejnych terenów inwestycyjnych przy zmianach studiów
gminnych do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego w tych dokumentach.
2. Priorytetem polityki przestrzennej powinno być uzupełnianie zabudowy w ramach istniejących
jednostek osadniczych.
3. Uchwalanie planów miejscowych na terenach do zainwestowania powinno być poprzedzone
rozważną analizą potencjalnych skutków finansowych dla gminy oraz stanu zagospodarowania
innych terenów o podobnym przeznaczeniu w ramach jednostki.
4. Należy zweryfikować granice aglomeracji kanalizacyjnych pod kątem realnych możliwości
inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.
5. Weryfikacji powinny zostać poddane granice obszarowych form ochrony przyrody –
szczególnie tych, których ustanowienie należy do kompetencji samorządu gminy – pod kątem
spójności z prowadzoną polityką przestrzenną.
6. Na terenach zurbanizowanych, które nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do
rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych możliwe jest uzupełnienie
zabudowy w ramach istniejących jednostek osadniczych, natomiast należy zapobiegać
rozszerzaniu się ich zasięgu przestrzennego
7. Tereny inwestycyjne wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gmin, które nie zostały wskazane jako obszary rekomendowane do rozwoju
funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, a jednocześnie nie kolidują z formami
ochrony przyrody lub glebami II i III klasy bonitacyjnej należy traktować jako rezerwę
rozwojową do ewentualnego uruchomienia po 2030 r.
8. Tereny produkcyjno-usługowe wyznaczone w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gmin, które nie znalazły się wśród rekomendowanych do rozwoju tej funkcji w
niniejszym opracowaniu z uwagi na położenie poza aglomeracjami kanalizacyjnymi mogą
zostać uruchomione pod zagospodarowanie w przypadku pojawienia się dużego inwestora,
który będzie w stanie wykonać na własny koszt uzbrojenie danego terenu.
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Mapa 58.
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5.5. FUNKCJE MIESZKANIOWE I GOSPODARCZE
5.5.3. Rekomendowane obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych

Mapa 59.
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Mapa 60.
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5.5.3. Rekomendowane obszary rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych
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5.6.

Handel i infrastruktura
społeczna
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5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
5.6.1. Handel wielkopowierzchniowy

Tomasz Kaczmarek

5.6.1. Handel wielkopowierzchniowy
Wprowadzenie
Mechanizmy rynkowe wydają się być ważnym, ale niewystarczającym instrumentem
kształtowania właściwej struktury przestrzennej, wielkościowej i branżowej handlu. Stąd potrzeba
stałego diagnozowania, prognozowania i planowania sieci handlowej, w celu harmonizacji jej
rozwoju.
Celem opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia, dostępności oraz kierunków rozwoju
placówek handlu wielkopowierzchniowego na obszarze Metropolii Poznań. Przestrzeń konsumenta
i zachowania nabywcze oraz preferencje zakupowe mieszkańców metropolii są niezależne od
przebiegu granic administracyjnych. Z tego względu planowanie rozwoju obiektów handlowych,
szczególnie tych o zasięgu ponadlokalnym, wymaga ujęcia w skali metropolitalnej. Kluczowe
znaczenie w podejściu metropolitalnym ma dążenie do zapewnienia dobrej dostępności do
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz zrównoważenie rozwoju handlu tradycyjnego
i nowoczesnego w skali całej metropolii.
Opracowanie składa się z części diagnostycznej i kierunkowej. W pierwszej przedstawiono stan
rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych, identyfikowanych poprzez pojedyncze placówki (duże
sklepy, dyskonty, super- i hipermarkety) oraz ich koncentracje (galerie, centra handlowe oraz retail
parki), w obu przypadkach o powierzchni co najmniej 400 m2. Lokalizację obiektów przedstawiono
na mapach według ich branży, wielkości oraz rangi w sieci handlowej metropolii. Określono stopień
nasycenia handlu biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania placówek handlowych oraz gęstość
zaludnienia obszarów które obsługują. W części kierunkowej w odniesieniu do analizy stanu
nasycenia obiektami wielkopowierzchniowymi, wydzielono obszary peryferyjne, bez dobrej obsługi
handlowej o potencjalnych możliwościach rozwoju placówek handlu wielkopowierzchniowego.
Aktualne i proponowane lokalizacje placówek handlu wielkopowierzchniowego są konfrontowane
z planami rozwoju funkcji handlowo-usługowych zapisanymi w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin metropolii. Pozwala to na ocenę dotychczasowych
lokalnych polityk rozwoju przestrzennego tej formy zagospodarowania terenu oraz formułowanie
rekomendacji na przyszłość.

Funkcje handlu w rozwoju lokalnym
Handel detaliczny jest działalnością o coraz większym znaczeniu dla rozwoju lokalnego.
Sprowadzony niegdyś głównie do roli konsumenckiej, obecnie tworzy duży rynek pracy, organizuje
przestrzeń miejską, a także kreuje nowego typu relacje społeczne. W realizacji celów rozwojowych
miast i gmin dziedzina szeroko rozumianych usług handlowych pełni co najmniej sześć
podstawowych funkcji (Kaczmarek, 2011):
1. Umożliwia dostęp i korzystanie z placówek i obiektów handlowych zgodnie z powszechnie
występującymi potrzebami mieszkańców (funkcja konsumencka);
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2. Ma istotny i stale rosnący udział w tworzeniu miejsc pracy (funkcja zatrudnienia);
3. Stanowi o strukturze zagospodarowania i ładzie przestrzennym miasta (funkcja
architektoniczna i urbanistyczna);
4. Stanowi o centralności osiedla, dzielnicy i całego miasta, ich randze w hierarchii osadniczej
miasta i regionu (funkcja centralna);
5. Ma istotny udział w dochodach budżetu miasta, gdyż jako działalność gospodarcza objęta jest
różnego rodzaju podatkami (funkcja dochodowa);
6. Kształtuje formy i zaspokaja potrzeby związane ze spędzaniem czasu wolnego, realizuje
społeczne funkcje integracyjne (funkcja kulturowa).
Znaczenie funkcji konsumenckiej wynika z prawa obywateli do korzystania z placówek
handlowych. Wiążą się z tym szczególne wymagania związane z warunkami i standardami
funkcjonowania placówek handlowych. Prawo do powszechnego korzystania z handlu oznacza, że
jego rozmieszczenie, a szczególnie odległość od miejsc zamieszkania, powinny być dostosowane do
częstości korzystania i liczby mieszkańców jaką może efektywnie obsługiwać pojedyncza placówka
usługowa. W sektorze handlu, w normalnie działającej gospodarce, funkcje regulacyjne
w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb ludności spełnia rynek. Interwencja władzy publicznej
ograniczona jest w zasadzie do oddziaływania instrumentami makroekonomicznymi (ustawy,
regulacje, na szczeblu państwowym) oraz instrumentami planistycznymi i związanymi z lokalną
gospodarką nieruchomościami (władze samorządowe). Pewien wyjątek, poparty wielowiekową
tradycją, stanowią targowiska i hale targowe, których organizowanie i utrzymanie, zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, jest zadaniem własnym gminy.
W związku z wolnorynkowym rozwojem różnych typów placówek handlowych można w Polsce
mówić o silnej segmentacji rynku konsumentów. Sytuacja ta dotyczy w szczególności dużych miast,
gdzie zwiększa się zróżnicowanie oferty handlowej a rynek dzieli się na zwolenników hipermarketów
i supersamów osiedlowych oraz klientów tradycyjnych małych sklepów. Podział ten dokonuje się
z uwagi na takie cechy jak: miejsce zamieszkania i dostępność określonych placówek, wiek, poziom
dochodów i związany z tym status materialny, model konsumpcji i spędzania czasu wolnego,
charakter pracy zawodowej, status rodzinny i społeczny czy wreszcie indywidualne upodobania,
podatność na mody, promocje itp.
Rozwój centrów handlowych prowadzi też do dysfunkcji, konfliktów przestrzennych
i społecznych. Są one rezultatem niewłaściwych lokalizacji, przesycenia obiektami handlowymi,
budowanymi nierzadko w pobliżu skupisk sklepów drobnodetalicznych lub kosztem przestrzeni
publicznej, terenów zielonych etc. Jednocześnie można zaobserwować obszary wykluczenia
handlowego, o słabej dostępności do nowoczesnych powierzchni handlowych z uwagi na odległość
i słaby dojazd transportem publicznym, szczególnie dla młodzieży i osób starszych. Od kilku lat stało
się jasne, że proces rozwoju sieci handlowej nie może być zupełnie żywiołowy, a interwencyjna rola
państwa i samorządu powinna dotyczyć również tej sfery działalności gospodarczej.

Źródła i metody badań
Obiekty handlu wielkopowierzchniowego nie są poddane szczegółowej sprawozdawczości
statystycznej, zarówno państwowej jak i lokalnej. Bank danych lokalnych GUS przedstawia zbiorczo
liczby obiektów handlowych według gmin w podziale na supermarkety, hipermarkety, domy
handlowe i domy towarowe (ten ostatni podział jest już archaiczny), nie ewidencjonując ich
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powierzchni i branży, a tym bardziej lokalizacji. Dla potrzeb opracowania taki zakres danych jest
wysoce niewystarczający. Ostatnie szczegółowe dane na temat handlu w Poznaniu dotyczą 2004 r.,
kiedy to została przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja sieci handlowej, uwzględniająca
strukturę przestrzenną, wielkościową i branżową placówek handlowych w granicach Poznania (Sieć
handlowa miasta Poznania, 2004). Od tego czasu, mimo rosnącej liczby obiektów handlu
wielkopowierzchniowego, nie podjęto monitoringu usług handlowych w mieście ani strefie
podmiejskiej Poznania.
Dla potrzeb opracowania, zebrano własny materiał źródłowy za pomocą inwentaryzacji
w gminach metropolii wszystkich form handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej
400 m2, wraz z ich lokalizacją, profilem branżowym oraz przybliżoną wielkością. Inwentaryzacje
przeprowadzono według stanu na 30.09.2014 r. Uzupełnieniem tej metody było pozyskanie
informacji z gmin na temat funkcjonujących oraz planowanych obiektów handlu
wielkopowierzchniowego, uzyskując jednak różny, na ogół mało precyzyjny obraz tego zagadnienia.
Świadczy to o słabym monitoringu rynku usług handlowych samorządów lokalnych metropolii.
Dysponując własnym materiałem źródłowym obiekty handlu wielkopowierzchniowego
w metropolii podzielono według następujących 3 grup cech:
1. branża: FMCG (dóbr szybko zbywalnych, gównie. spożywczych), Dom i Ogród (budowlane,
wyposażenie wnętrz), Meblowe, RTV AGD, Sport i rekreacja, Drogeryjno-kosmetyczne,
Odzieżowe (w tym obuwnicze), Wielobranżowe i inne;
2. wielkość (powierzchnia sprzedaży): 400 – 2000 m2 – dyskonty, supermarkety, małe centra
i galerie handlowe (lokalne, osiedlowe), 2000 – 8000 m2 – hipermarkety, średnie centra
i galerie handlowe (dzielnicowe, gminne) , 8000 – 20 000 m2 – duże centra i galerie handlowe
(miejskie/aglomeracyjne), powyżej 20 000 m2 – wielkie centra handlowe i retail parki (grupy
hipermarketów);
3. ranga w sieci handlowej metropolii.
Tab. 52. Ranga i zasięg oddziaływania obiektów handlu wielkopowierzchniowego
Obiekt handlu (ranga)
miasto/teren wiejski

Wielkość obiektu
handlowego

Zasięg oddziaływania Zasięg oddziaływania
środowisko miejskie środowisko wiejskie
gęstość zaludnienia
gęstość zaludnienia
2
> 400 os./km
< 400 os./km2

Osiedlowy/ wiejski

400 – 2000 m2

do 1 km

do 5 km

Dzielnicowy/Gminny

2000 – 8000 m2

1 – 5 km

5 – 10 km

8000 – 20 000 m2

5 – 20 km

10 – 20

>20 000 m2

>20 km

>20 km

Miejski/Aglomeracyjny
Centra handlowe I generacji
Regionalny
Centra handlowe II generacji
Źródło: Opracowanie własne.

Dla określenia zasięgu oddziaływania obiektów handlowych według przyjętych wartości
wykreślono bufory, określające dostępność do nich mieszkańców według określonych typów:
osiedlowy, dzielnicowy, miejski, regionalny. Obszary poza wyróżnionymi strefami zaliczono do
potencjalnych obszarów lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego.
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Tab. 53. Klasyfikacja centrów handlowych
Centrum handlowousługowe
(powierzchnia/zasięg)

Funkcje handlowe

Funkcje towarzyszące

I generacji
2
(8 – 20 000 m , zasięg
miejski/aglomeracyjny)

Hipermarket, niewielka galeria
handlowa (do 50 sklepów)

Nieliczne obiekty usługowe (pralnia, punkt napraw,
punkt pocztowy, placówki telekomunikacyjne),
lokal gastronomiczny (fast food), kawiarnia.

II generacji
2
(20 – 50 000 m , zasięg
ogólnomiejski)

Hipermarket FMCG, 2 – 3 markety specjalistyczne (np. dom i
ogród, elektroniczny), duże
sklepy odzieżowe, galeria małych sklepów (do 100 sklepów)

Obiekty usługowe jw. a także salony kosmetyczne,
fryzjer, biura podróży, plac zabaw dla dzieci, kilka
placówek gastronomicznych (restauracje, bary,
kawiarnie), salon gier, mała scena, kino.

III generacji
2
(50 000 – 200 000 m ,
zasięg regionalny, krajowy)

2 – 3 markety FMCG, liczne
markety specjalistyczne, galerie
i sklepy wielopoziomowe
(100-500 sklepów)

Obiekty usługowe jw., wydzielona dużą część
gastronomiczna (food court), kino (multiplex),
dyskoteka, część rekreacyjna (salon gier, bowling,
ściana wspinaczkowa, skatepark itp.), kluby fitness,
park tematyczny dla dzieci, kaplica, usługi medyczne, cześć kulturalna, wystawowa etc.

IV generacji
2
(powyżej 200 000 m ,
zasięg krajowy, międzynarodowy)

Hipermarkety FMCG, hipermarkety specjalistyczne, domy
towarowe, aleje zakupowe
(500 – 1000 sklepów),
targowiska i rynki, tematyczne
malle, repliki ulic i placów
handlowych

Obiekty usługowe jw., część biurowa, hotelowa,
muzea, galerie sztuki, sale widowiskowe, rozrywkowe parki tematyczne, kasyna, kompleks
wypoczynkowy (ogrody, fontanny, wodospady,
akwarium), Discovery center, obiekty rekreacyjnosportowe (boiska, aquapark, lodowisko).

Źródło: Kaczmarek, 2008.

Diagnoza handlu wielkopowierzchniowego w metropolii
Poznań i jego strefa podmiejska należą do obszarów o najlepiej w kraju rozwiniętej sieci handlu
detalicznego, zarówno pod względem jego formatów, branż jak i nasycenia obiektami
wielkopowierzchniowymi. Na obszarze Metropolii Poznań według stanu na 30.09.2014 r.
zlokalizowanych było 426 obiektów handlu wielkopowierzchniowego. Wśród obiektów handlowych
połowa – 231 (54,2%) reprezentuje segment handlu FMCG, cechujący się największą liczbą
konsumentów i najczęstszymi odwiedzinami. Z dużych obiektów według branż kolejną liczną grupę
tworzą duże sklepy odzieżowe, na ogół sieci handlowych. Pozostałe 144 stanowią pozostałe
placówki o charakterze specjalistycznym. Tak jak w całym kraju, na terenie metropolii mamy do
czynienia z silnym sektorem sieci handlowych, głównie zagranicznych. Według stanu na 30.09.2014
r., w branży FMCG na terenie metropolii działały takie przedsiębiorstwa detaliczne jak: Biedronka –
76 sklepów, Lidl – 20, Netto – 20, Tesco – 12, Piotr i Paweł – 12, Polomarket – 12, Chata Polska – 10,
Społem – 10, Carrefour – 7, Intermarche – 6, Stokrotka – 6, Aldi – 5 , Alma – 2 sklepy.
Większość obiektów handlu wielkopowierzchniowego znajduje się na terenie miasta Poznania:
276 obiektów (64,8%), pozostałe – 150 (35,2%) na obszarze gmin metropolii. Różnice między
miastem a strefa podmiejską nie są tak duże w przypadku placówek FMCG, gdzie liczba marketów
w gminach metropolii (101) zbliża się do liczby tych placówek w Poznaniu (130). Oznacza to
względnie równą dostępność do tego typu placówek w relacji do liczby ludności miasta i strefy
podmiejskiej.
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Tab. 54. Obiekty handlu wielkopowierzchniowego (powyżej 400 m2) według branż na obszarze
Metropolii Poznań
Liczba obiektów handlowych
Segment handlu
Poznań

Gminy metropolii

Razem

130
13
14
11
9
12
48
8
245
31
276

101
4
3
12
1
4
3
6
134
16
150

231
17
17
23
10
16
51
14
379
47
426

FMCG
RTV AGD
Meblowe
Dom i Ogród
Sport
Drogeryjno-Kosmetyczne
Odzieżowe
Wielobranżowe
Razem
Centra i Galerie Handlowe
Razem obiekty

Źródło: Zestawienie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz informacji sieci handlowych.

Tab. 55. Wielkie centra handlowe (powyżej 20 tys. m2) na obszarze Metropolii Poznań
L.p.

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Powierzchnia w m2

1.

Poznań City Center

ul. Matyi

58 000

2.

CH Stary Browar

ul. Półwiejska

57 000

3.

CH Malta

ul. Abpa Baraniaka

54 000

4.

CH King Cross Marcelin

ul. Bukowska

47 500

5.

CH Pestka

Al. Solidarności

42 000

6.

CH M1

ul. Szwajcarska

42 000

7.

CH Poznań Plaza

ul. Drużbickiego

40 000

8.

CH Franowo

ul. Szwedzka

29 500

9.

Galeria Panorama

ul. Górecka

23 500

10. ETC

Swarzędz

21 500

11. Factory Outlet Center

Luboń

21 000

Źródło: Zestawienie własne na podstawie różnych źródeł.

Segment centrów i galerii handlowych (powyżej 8 tys. m2) reprezentuje w metropolii 47
obiektów, z czego 31 zlokalizowanych jest w Poznaniu a 16 w gminach metropolii. Mają one
znaczenie ponadlokalne: dzielnicowe (w przypadku Poznania), gminne, ogólnomiejskie,
aglomeracyjne, a nawet regionalne. Wielkie centra handlowe określane jako centra II generacji
(powyżej 20 tys. m2) w liczbie 11 znajdują się głównie w Poznaniu, ponadto też w Swarzędzu
i Luboniu. Wśród nich trzy obiekty o powierzchni ogólnej bliskiej 50 tys. m2 zalicza się do grupy
centrów handlowych III generacji, z uwagi na obszerną ofertę nie tylko handlową, ale i usługową,
rozrywkową i gastronomiczną. Wszystkie wyżej wymienione mają zasięg regionalny. W metropolii
zlokalizowane są także tzw. Retail Parki (parki handlowe), stanowiące koncentrację kilku dużych
hipermarketów różnych branż o łącznej powierzchni powyżej 20 tys. m2. Występują one w gminie
Tarnowo Podgórne: Park Handlowy Swadzim (hipermarkety: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin) oraz
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dwa w Poznaniu: na granicy z gminą Komorniki: Park Handlowy Komorniki (Auchan, Decathlon, Leroy
Merlin) i Park Handlowy Franowo (Ikea, Decathlon, Jula, Obi, Carrefour).
Mając na uwadze zasięg obsługi nowoczesnym handlem, cały obszar metropolii znajduje się
w strefie oddziaływania kilkunastu centrów handlowych o randze regionalnej (mimo ich generalnie
poznańskiej lokalizacji), obsługujących także tereny poza metropolią. W przypadku centrów
handlowych I generacji (8 – 20 tys. m2), północne i wschodnie części metropolii mają do nich
ograniczony dostęp (fragmenty gmin: Skoki, Oborniki oraz Pobiedziska i Kostrzyn). W przypadku
gminy Pobiedziska dostęp ten jest równie blisko w stosunku do Gniezna i Swarzędza jak do Poznania.
Cały obszar metropolii, za wyjątkiem gminy Kleszczewo, znajduje się w zasięgu oddziaływania
centrów handlowych o randze miejskiej. W przypadku obiektów gminnych (markety 400 – 2000 m2)
w większości przypadków nie obsługują one całego terytorium gminy. Wyżej wymienione terytoria
gmin zaliczono do potencjalnych obszarów lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego
(400 – 2000 m2).

Kierunki rozwoju handlu wielkopowierzchniowego
Wizja rozwoju sieci handlowej w metropolii w perspektywie 2030 r. brzmi następująco:
Metropolia zapewnia zrównoważony rozwój i dobrą dostępność różnych formatów/segmentów
handlu. Aby zapewnić realizację ww. wizji za jeden z priorytetów planowania w skali metropolitalnej
należy uznać wypracowanie zasad lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego w odniesieniu do stref
zagęszczenia handlu, rozmieszczenia ludności (dziś i w przyszłości) oraz układu transportowego oraz
ochrony stref handlu tradycyjnego (drobnodetalicznego) szczególnie w śródmieściach miast.
Celem działań kierunkowych w zakresie handlu wielkopowierzchniowego powinno być:
zapewnienie równomiernego rozmieszczenia obiektów handlowych stosownie do
rozmieszczenia i siły nabywczej ludności z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań
lokalizacyjnych;
zapewnienie dojazdu do obiektów handlowych, stosownie do ich rangi, różnymi środkami
transportu, w tym publicznego (zapobieganie ekskluzji, szczególnie osób starszych
i niepełnosprawnych);
zapobieganie urban malling (dominacji malli i megamalii na całym obszarze metropolii);
zapewnienie równowagi między handlem tradycyjnym a nowoczesnym;
ochrona stref drobnego handlu, w tym szczególnie dzielnic śródmiejskich;
tworzenie stref bez ruchu samochodowego z preferencją dla rozwoju drobnego handlu,
gastronomii, rzemiosła, usług sektora kreatywnego;
zapewnienie lokalizacji pod rozwój handlu placowego (bazary, targowiska);
tworzenie warunków do rewitalizacji z udziałem funkcji handlowych (brown field);
tworzenie warunków do aktywizacji społecznej i gospodarczej (np. mniejsze centra handlowe
w węzłach przesiadkowych, na dworcach kolejowych, w obszarach stref inwestycyjnych
(greenfield);
zapobieganie zjawisku demallingu poprzez tworzenie warunków do przebudowy i tworzenia
nowej formuły handlu (greyfield).
Szansy w zmianach podejścia do lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego należy
upatrywać w zmianach modelu konsumpcji, preferencji zakupowych, rewitalizacji śródmieść oraz
presji społecznej. Zagrożeniem (barierą) jest natomiast brak regulacji krajowych w odniesieniu do
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lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego, silny lobbying developerów i firm wynajmujących
nowoczesne powierzchnie handlowe, inwestorzy handlowi jedynymi podmiotami na obszarach
wymagających rewitalizacji.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Handel jako dziedzina usług pierwszego rzędu powinien spełniać oczekiwania ludności
zarówno, jeśli chodzi o dostępność placówek handlowych (fizyczną i komunikacyjną), jak
i zróżnicowanie oferty handlowej, co do standardu świadczonych usług, cen i asortymentu
sprzedawanych towarów. Działalność planistyczna w sferze handlu powinna zatem współgrać
z mechanizmami rynkowymi i oczekiwaniami społecznymi mieszkańców. Polityka władz
samorządowych wobec handlu musi mieć charakter przede wszystkim przestrzenny (wskazywanie
obszarów pod działalność handlowo-usługową i warunków ich użytkowania) oraz interwencyjny
(wykorzystywanie instrumentów fiskalnych poprzez stosowanie systemu ulg i podatków dla
sterowania przestrzennym rozkładem i doborem pożądanych funkcji), z uwzględnieniem potrzeb
i oczekiwań inwestorów, przedsiębiorców i handlowców oraz przede wszystkim zainteresowanych
grup mieszkańców.
W wyniku analizy rozmieszczenia sieci handlowej na terenie metropolii rekomenduje się
następujące działania na szczeblu lokalnym:
strefowanie obszaru metropolii w odniesieniu do nasycenia obiektami handlowymi: obszary
zurbanizowane i gęsto zaludnione (śródmieścia, osiedla wielkopłytowe), tereny wiejskie
intensywnie urbanizowane (osiedla podmiejskie), tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie,
tereny o funkcjach rolniczych i wypoczynkowych, tereny chronione;
wskazanie pożądanych lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego z punktu
widzenia dostępności dla mieszkańców według wielkości (centra i galerie handlowe,
hipermarkety wielobranżowe, hipermarkety specjalistyczne, dyskonty i supermarkety) i branży
(ze szczególnym uwzględnieniem branży FMCG jako zaspokajającej podstawowe potrzeby
konsumenckie mieszkańców);
rewizję polityk przestrzennych, wprowadzenie odpowiednich zapisów
w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ślad za nimi do planów
miejscowych, ograniczających rozwój dużych obiektów handlowych (jak np. zapis w SUiKZP
miasta Poznania: „nowe realizacje w obszarze funkcjonalnego śródmieścia Poznania nie mogą
przekraczać 10 000 m2 powierzchni sprzedaży”);
dostosowanie gabarytów i formy architektonicznej obiektów handlowych do charakteru
zabudowy terenu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mieszkaniowych śródmieść.
Parametry i gabaryty dla wszystkich tego typu obiektów winny być określone na etapie
sporządzania planu miejscowego;
wprowadzanie nowych instrumentów, np. podatkowych, dających możliwości
zrównoważonego rozwoju handlu nowoczesnego i tradycyjnego, szczególnie na obszarze
śródmieść.
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Mapa 61.
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Mapa 62.
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Mapa 63.
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Mapa 64.
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5.6.2. Edukacja
Tworzenie opieki nad dziećmi oraz jak najlepszych warunków kształcenia dzieci i młodzieży jest
jednym z głównych celów rozwoju każdej jednostki samorządowej. Zapewnienie wysokiej jakości
nauczania oraz dobrej dostępności do placówek oświatowych spoczywa w Polsce na samorządach
lokalnych, które poprzez organizację edukacji oraz inwestycje w infrastrukturę oświatową
i szkolną wpływają na długofalowy rozwój kapitału społecznego. Inwestycje w kapitał ludzki
w formie wiedzy i zwiększania dostępu do informacji w procesie kształcenia uważane są
współcześnie za jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego i społecznego (JanośKresło, 2008). Za poziom wiedzy mieszkańców danego obszaru odpowiada, w głównej mierze,
edukacja, ze szczególnym znaczeniem dostępności przestrzennej do niej. Występowanie
i kształtowanie się centrów i peryferii zauważalne jest już na etapie dostępności do szkolnictwa na
najniższym szczeblu (Czapiewski, Janc, 2012). Edukację należy zaliczyć także do jednego
z najważniejszych sektorów gospodarki lokalnej. Samorządy nie tylko organizują edukację publiczną
oraz odpowiadają za warunki kształcenia, ale także w znacznej mierze finansują kształcenie
z dochodów własnych. W tej sytuacji, tym ważniejsze, staje się prowadzenie racjonalnej i skutecznej
lokalnej polityki edukacyjnej przez władze gmin i powiatów (Bajerski, 2011).
Racjonalne zarządzanie szkołami i planowanie sieci placówek oświatowych nabiera istotnego
znaczenia w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Metropolia Poznań. Usługi edukacyjne
świadczone przez samorządy i powiązane z nim instytucje stanowią bardzo istotny element
funkcjonowania tego obszaru. Im wyższy poziom edukacji, tym większy poziom koncentracji szkół w
Poznaniu. Odpowiednio odsetek szkół całej metropolii zlokalizowanych w Poznaniu wynosi: dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych 60%, ponadgimnazjalnych 80%, a wyższych aż 100%. Co istotne, za
dynamicznym rozwojem demograficznym gmin metropolitalnych (głównie w powiecie poznańskim)
trudno jest nadążyć z rozwojem infrastruktury edukacyjnej. Powoduje to liczne dojazdy do szkół oraz
konieczność koordynacji zarządzania edukacją w skali międzygminnej i metropolitalnej. Na problem
ten zwrócono uwagę w Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (oś
strategiczna: Usługi społeczne, program 4.1. Jakość i organizacja edukacji) W niniejszym
opracowaniu zwrócono uwagę na problem lokalizacji i dostępności przestrzennej placówek
edukacyjnych, za które odpowiada lokalny samorząd terytorialny: od poziomu opieki nad małymi
dziećmi do edukacji ponadgimnazjalnej.

I Opieka nad dziećmi do lat 3
Wprowadzenie
Potrzeba rozwijania różnorodnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce uważana jest
obecnie jako jeden z czynników stymulujących rynek pracy i aktywność zawodową, poprzez
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ułatwienie rodzicom ponownego podjęcia zatrudnienia po urlopie macierzyńskim czy
wychowawczym. Konieczność tworzenia żłobków, klubów malucha i innych form opieki nad
najmłodszymi dziećmi jest wyrazem społecznego zapotrzebowania, związanego ze zmianami
funkcjonowania społeczeństwa i modelu rodziny. W czasach rosnącej mobilności społecznej,
związanej głównie z poszukiwaniem satysfakcjonującej pracy i jak najlepszych warunków do życia,
stopniowo dezaktualizuje się wielopokoleniowy model rodziny. Dotyczy to zwłaszcza dużych miast,
które są szczególnie atrakcyjnym środowiskiem zamieszkania. Napływowi mieszkańcy dużych miast,
często pozbawieni są możliwości powierzenia małego dziecka opiece dziadków i zobligowani są do
korzystania z instytucjonalnych form opieki. Dobra dostępność i wysoka jakość opieki sprawowanej
w żłobkach są zatem ważnymi determinantami wpływającymi na poczucie bezpieczeństwa
socjalnego i ekonomicznego oraz wysoką jakość życia.
W ostatnich latach w Polsce podjęto wiele działań mających na celu polepszenie dostępu do
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu opieki
nad dziećmi do lat 3 jest Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1457), w której określono m. in. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, standardy świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę,
zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Na
podstawie istniejących przepisów opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być zorganizowana
w formie żłobka, klubu dziecięcego lub pełniona przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Zróżnicowana oferta form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie, daje możliwość wyboru
najdogodniejszej dla rodziców formy opieki w zależności od rodzaju i czasu wykonywanej pracy.
Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 672, z późn. zm.), a ich prowadzenie,
z dniem wejścia ustawy z 2011 roku, wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych przez samorząd gminny. Dzięki konieczności zgłoszenia działalności związanej
z opieką nad dziećmi do lat 3, samorząd gminny posiada dokładną informację na temat lokalizacji
żłobka czy klubu dziecięcego, a także liczby dzieci zamieszkujących gminę, objętych opieką.
Informacja ta pozwala władzom publicznym określić stopień zaspokojenia potrzeb społecznych
w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy, a także zaplanować ewentualne działania
finansowo-organizacyjne, których celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców do
zróżnicowanych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3,
opublikowanego w 2013 roku (Barcelona Objectives. The development of childcare facilities for
young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth, European Comission,
2013) pomimo podejmowania przez Polskę w ostatnich latach licznych działań mających na celu
poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na tle Unii Europejskiej Polska jest nadal
krajem, w którym odsetek dzieci objętych opieką żłobkową jest jednym z najniższych (ok. 5%
w 2013). W swoich zaleceniach Rada Europejska postuluje konieczność poprawy dostępności do
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce, tak aby w 2020 roku wskaźnik udziału liczby dzieci do
lat 3 objętych tą formą opieki wyniósł 33% (na podstawie: Sprawozdanie rady ministrów z realizacji
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. opiece nad dziećmi do lat 3 w latach 2011 – 2012).
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Diagnoza
W Metropolii Poznań w 2014 roku zamieszkiwało 30 051 dzieci w wieku 0 – 2 lat, z czego w
Poznaniu 15 433 dzieci, co stanowi 51%. Gminy Metropolii Poznań różnią się pomiędzy sobą liczbą
dzieci w wieku 0 – 2 lat oraz ich udziałem w liczbie mieszkańców.. Największy odsetek dzieci w wieku
0 – 2 lat charakteryzuje gminę Komorniki (4,4,%) i Dopiewo (4,3%), najniższy z kolei gminę
Puszczykowo (2,3%) i Stęszew (2,6%).
W Metropolii Poznań w 2014 roku funkcjonowało 17 publicznych żłobków oraz 121
niepublicznych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do publicznych żłobków uczęszczało 1429 dzieci,
a do niepublicznych żłobków i klubów malucha – 2948 dzieci. Łącznie do publicznych i niepublicznych
miejsc opieki nad dziećmi uczęszcza 4377 dzieci, co stanowi 14,6% dzieci w wieku 0 – 2 lat
w Metropolii Poznań. Stan opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach jest silnie zróżnicowany. W kilku
gminach nie ma żadnej placówki publicznej i niepublicznej (tab. 55.). Najlepsza sytuacja pod tym
względem charakteryzuje miasto Poznań oraz gminę Tarnowo Podgórne, w których opieką objętych
jest 20% dzieci do 3 lat. Takie gminy jak Puszczykowo, Skoki czy Stęszew, Buk i Kleszczewo, nie
oferują (według stanu na 2014 r.) dzieciom miejsc w żłobkach i klubach malucha.
Tab. 56. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Metropolii Poznań (2014 r.)

Jednostka terytorialna

Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana
Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo
Podgórne
Poznań
Metropolia

Liczba
Liczba
Liczba pu- Liczba niedzieci w
dzieci w puOgółem %
blicznych publicznych
niepubliczblicznych
dzieci objęmiejsc
miejsc
nych miejmiejscach
tych opieką
opieki
opieki
scach
opieki
opieki
0
0
0
0
0,0
0
4
0
94
10,8
1
7
25
147
19,0
0
0
0
0
0,0
0
7
0
143
14,2
0
3
0
67
14,0
0
3
0
42
4,9
0
5
0
110
12,0
0
2
0
35
3,7

Liczba
dzieci
0 – 2 lata

% dzieci
0 – 2 lata

339
870
905
275
1009
478
852
916
937

2,7
3,3
4,3
3,9
4,4
2,7
3,7
3,1
3,2

487

2,9

0

1

0

15

3,1

1003
568
216
553
265
392
444
1418
794
1127

3,0
3,1
2,3
3,8
2,9
2,6
2,8
3,1
2,7
2,7

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
2
0
3
0
0
2
4
0
5

60
0
0
0
0
0
0
75
0
0

25
20
0
55
0
0
47
83
0
151

8,5
3,5
0,0
9,9
0,0
0,0
10,6
11,1
0,0
13,4

770

3,3

0

0

7

158

20,5

15 433
30 051

3,0
3,1

14
17

72
121

1262
1429

1756
2948

19,6
14,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędów Miast i Gmin Metropolii Poznań.
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Kierunki rozwoju sieci opieki żłobkowej
Biorąc pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące objęcia 33% dzieci w Polsce opieką
żłobkową do 2020 roku, sytuację w Metropolii Poznań należy uznać za niesatysfakcjonującą. Aby
sprostać standardom rekomendowanym przez Unię Europejską w Metropolii Poznań należałoby
stworzyć ok. 5500 nowych miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach malucha. Tymczasem, porównując
aktualne dane statystyczne dotyczące opieki żłobkowej z rokiem 2011 w aglomeracji poznańskiej
(badania opublikowane w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji
Poznańskiej), sytuacja od tego czasu w wielu gminach nie uległa poprawie. W gminie Buk,
Kleszczewo, Puszczykowo, Szamotuły, Skoki, Stęszew nadal nie funkcjonują miejsca opieki nad
dziećmi do lat 3, co może znacznie utrudniać, a wręcz uniemożliwiać rodzicom godzenie życia
zawodowego z prywatnym.
Pozytywnym aspektem jest jednak to, że w wielu gminach, sytuacja uległa poprawie.
Największy wzrost wskaźnika liczby dzieci objętych opieką żłobkową w latach 2011 – 2014 nastąpił
w gminach: Tarnowo Podgórne (wzrost o 20,5%), Kostrzyn (wzrost o 14%), Dopiewo (wzrost
o 10,4%), Czerwonak (wzrost o 8,3%) oraz Komorniki (wzrost o 7%). Spadek udziału liczby dzieci
w wieku 0 – 2 lat, objętych opieką żłobkową nastąpił w gminach Suchy Las: (spadek o 1,3%)
i Pobiedziska (spadek o 0,3%). W samym Poznaniu sytuacja w latach 2011 – 2014 nie uległa znacznej
zmianie, a udział dzieci objętych opieką zwiększył się zaledwie o 1,3%.
Pomimo polepszających się wskaźników dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
sytuacja w Metropolii Poznań pod tym względem nadal nie jest zadowalająca, co wymaga
podejmowania w kolejnych latach intensywnych działań w kierunku zwiększania liczby miejsc opieki
nad najmłodszymi dziećmi. Na podstawie otrzymanych informacji z gmin Metropolii Poznań, jedynie
w gminie Kórnik i Kleszczewo planuje się w najbliższych latach budowę nowych żłobków publicznych.
Plany obu gmin dotyczące budowy nowych żłobków, biorąc pod uwagę ich zupełny brak w gminie
Kleszczewo i bardzo niski udział dzieci objętych opieką w gminie Kórnik (4,9%) należy uznać za
konieczne i uzasadnione. Tym bardziej , że szczególnie w gminie Kórnik od kilku lat silnie rozwija się
budownictwo mieszkaniowe, przyciągające młode rodziny.
Jak wynika z analizy lokalizacji miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz ich dostępności
przestrzennej dla mieszkańców, najsłabszą dostępnością do placówek opieki nad dziećmi do lat 3
cechują się zwłaszcza gminy drugiego i trzeciego pierścienia wokół Poznania (Skoki, Szamotuły, Buk,
Stęszew). W gminach tych nie funkcjonują żadne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Na tych
obszarach rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 uznać należy za priorytetowy.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Podsumowując, w Metropolii Poznań w kolejnych latach konieczne będzie pilne zwiększanie
liczby miejsc dla dzieci uczęszczających do żłobków i klubów malucha. Sytuacja wymaga poprawy we
wszystkich gminach Metropolii Poznań, co może stanowić przyczynek do sformułowania wspólnego
programu poprawy dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na najbliższe lata. Program ten
powinien być elementem metropolitalnej polityki prorodzinnej, a celem jego realizacji – poprawa
warunków życia wszystkich mieszkańców Metropolii. Konieczne jest również aktywizowanie
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podmiotów niepublicznych do zakładania tej formy działalności oraz pomoc w prowadzeniu
działalności przez władze publiczne.
W pierwszej kolejności należałoby stworzyć miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach,
w których instytucje takie nie funkcjonują (Buk, Kleszczewo, Puszczykowo, Skoki, Stęszew,
Szamotuły). Do roku 2030 postuluje się dalszą rozbudowę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tak aby
wskaźnik objęcia dzieci tą opieką w gminach wynosił 33% (obecnie 14,6% średnio w gminach całej
metropolii). W aktualnej sytuacji dotyczy to wszystkich gmin metropolii.

II Wychowanie przedszkolne
Wprowadzenie
Uczęszczanie dziecka do przedszkola stanowi bez wątpienia bardzo ważny etap w jego rozwoju
psychofizycznym, umożliwia kształtowanie się pierwszych relacji rówieśniczych oraz nabywanie
nowych umiejętności, a przede wszystkim przygotowuje do dalszej edukacji w szkole podstawowej,
co ma niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę obniżenie wieku szkolnego. Ramy dla
funkcjonowania systemu edukacji w Polsce wyznacza Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r., według zapisów której pierwszym etapem edukacji jest wychowanie przedszkolne –
obowiązkowy etap edukacji dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, a od 2015 roku – do 5 roku życia. Cele
realizacji polityki oświatowej w Polsce są aktualizowane w każdym roku szkolnym i dostosowywane
do aktualnych uwarunkowań, wyzwań i problemów, również w zakresie wychowania
przedszkolnego. Aktualnie obowiązującym dokumentem w tym zakresie są: „Podstawowe kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015”.
Jak wynika z zapisów dokumentu „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym
i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”,
opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku, coraz więcej dzieci w Polsce
korzysta z edukacji przedszkolnej (wychowaniem przedszkolnym objętych jest już ponad 57,5%
dzieci trzyletnich). W roku szkolnym 2013/14 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało
1297,5 tys. dzieci, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do roku 2009 – 2010, kiedy to do placówek
wychowania przedszkolnego uczęszczało 994,1 tys. dzieci. Jak wskazuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej, nadal konieczny jest rozwój sieci placówek wychowania przedszkolnego w Polsce
i udostępnienie różnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Odsetek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce jest nadal jednym
z najniższych w Europie (Eurostat). Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Europejską do 2020
odsetek dzieci (czterolatków) objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce powinien wynosić
95%.
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, a także innych publicznych form
wychowania przedszkolnego (oddziały i punkty przedszkolne) należy do zadań własnych gminy.
Samorząd gminny może wpływać na polepszanie dostępności do przedszkoli poprzez uzupełnianie
sieci przedszkoli publicznych o inne formy wychowania przedszkolnego, przy czym muszą być one
zlokalizowane w miejscu zamieszkania dzieci lub możliwie najbliżej tego miejsca, a droga dziecka
pięcioletniego do przedszkola publicznego nie może wynosić więcej niż 3 km. Jeżeli najbliższe
przedszkole publiczne oddalone jest od miejsca zamieszkania dziecka powyżej 3 km, wówczas
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu dziecka do tego przedszkola lub zwrot
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kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu dziecka i jego opiekuna. Poprawa
funkcjonowania i dostępności placówek przedszkoli na obszarze Metropolii Poznań stanowi jeden
z głównych elementów realizacji Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej (oś strategiczna: Usługi
społeczne, program 4.1. Jakość i organizacja edukacji).

Diagnoza
W Metropolii Poznań zamieszkuje 49 062 dzieci w wieku 3 – 6 lat (stan na 2014 r.), co stanowi
5% całej populacji. Udział dzieci w wieku 3-6 lat w gminach metropolii jest zróżnicowany, największy
w gminie Komorniki (7,8%), Dopiewo (7,5%) oraz Rokietnica (7,4%), najniższy w Puszczykowie (4%)
i w Poznaniu (4,3%).
Tab. 57. Wychowanie przedszkolne w Metropolii Poznań (2014 r.)

Jednostka terytorialna

Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana
Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo
Podgórne
Poznań
Metropolia

Liczba dzieci Udział dzieci
w wieku
w wieku
3-6 lat
3 –6 lat

Liczba placówek
przedszkolnych
ogółem

Liczba dzieci
Liczba dzieci
Średnia
Dzieci objęte
objętych
3 –6 l. na
liczba dzieci
opieką
wychowaplacówkę uczęszczająprzedniem przedprzedcych na
szkolną w %
szkolnym
szkolna
przedszkole
463
75,3
103
77
960
67,2
110
74
1362
86,1
66
57
444
91,7
97
89
1331
73,7
86
63
580
62,3
93
58
1001
70,4
102
72
1455
89,2
82
73
1214
74,2
71
53

615
1428
1582
484
1805
931
1421
1632
1636

5
5,5
7,5
6,9
7,8
5,3
6,1
5,5
5,5

6
13
24
5
21
10
14
20
23

805

4,9

10

672

83,5

81

67

1798
971
388
1072
477
778
1028
2708
1473
2050

5,4
5,3
4
7,4
5,1
5,2
6,6
5,9
5
5

18
11
7
7
3
5
9
23
17
20

1379
717
397
720
366
646
879
2055
1152
1791

76,7
73,8
102,3
67,2
76,7
83,0
85,5
75,9
78,2
87,4

100
88
55
153
159
156
114
118
87
103

77
65
57
103
122
129
98
89
68
90

1470

6,2

15

1280

87,1

98

85

22 510
49 062

4,3
5

295
576

20 704
41 568

92,0
84,7

76
85

70
72

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS i informacji pozyskanych z urzędów miast i gmin Metropolii Poznań.

W Metropolii Poznań zlokalizowanych jest ogółem 576 placówek przedszkolnych, do których
uczęszcza 41 568 dzieci. Wychowaniem przedszkolnym w Metropolii Poznań objętych jest 84,7%
dzieci w wieku 3 – 6 lat. Najwyższym wskaźnikiem udziału dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym cechuje się gmina Puszczykowo (102,3%), Kleszczewo (91,7%), Luboń (89,2%), Śrem
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(87,4%), Tarnowo Podgórne (87,1%), najniższym z kolei gmina Kostrzyn (62,3%), Rokietnica (67,2%)
i Czerwonak (67,2%). W Poznaniu udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 92%.
Jak wynika z ustawy o systemie oświaty (art. 14a), droga dziecka z domu do publicznego
przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznego przedszkola, nie
powinna przekraczać 3 km. Jak wynika z przeprowadzonej analizy dostępności przestrzennej,
najlepszą dostępnością do placówek wychowania przedszkolnego cechuje się Poznań oraz
miejscowości gminne. Zdecydowanie gorszą dostępnością do przedszkoli charakteryzują się gminy
drugiego i trzeciego pierścienia wokół Poznania: Skoki, Oborniki, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Buk. Najgorszą dostępnością na tle metropolii cechują się obszary wiejskie, położone
w peryferyjnych częściach gmin.

Kierunki
Analizując dane dotyczące udziału dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w aglomeracji
poznańskiej w 2011 roku (Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej,
2012) i porównując je ze stanem wychowania przedszkolnego w 2014 roku na tym obszarze, należy
podkreślić, że we wszystkich gminach powiatu poznańskiego, za wyjątkiem gminy Tarnowo
Podgórne, wzrósł udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Największy wzrost udziału
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wystąpił w okresie 4 lat w gminach: Dopiewo (36%),
Kostrzyn (25%), Komorniki (18,5%). Nieznaczny spadek udziału dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym wystąpił jedynie w gminie Tarnowo Podgórne (o 3,7%). W Poznaniu udział dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 92% i jest jednym z najwyższych w całej metropolii.
W celu osiągnięcia rekomendowanego przez Radę Europejską w dokumencie Strategia Europa
2020 wskaźnika 95% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, konieczne jest dalsze
zwiększanie dostępności dzieci do przedszkoli, głównie w gminach, w których udział ten jest
najniższy (Kostrzyn, Rokietnica, Czerwonak, Kórnik).

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3 – 6 lat wychowaniem przedszkolnym w Metropolii Poznań
jest nadal zbyt niski, co powinno skłaniać gminy metropolii do polepszania dostępności do placówek
wychowania przedszkolnego. W najbliższych latach sytuacja z pewnością ulegnie poprawie, co
wynikać będzie z faktu obniżenia wieku szkolnego. W 2015 roku do szkół podstawowych uczęszczać
zacznie cały rocznik dzieci urodzonych w 2009 roku, co realnie przyczyni się do odciążenia placówek
przedszkolnych, Należy jednak podkreślić, że przewidywany spadek liczby dzieci w przedszkolach,
będący efektem zmian w systemie oświaty nie powinien być jednak przesłanką do zaniechania
monitoringu związanego z zaspokojeniem potrzeb społecznych w zakresie wychowania
przedszkolnego w gminach.
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III Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
Wprowadzenie
Szkolnictwo podstawowe w polskim systemie oświaty jest drugim po wychowaniu
przedszkolnym, obowiązkowym etapem kształcenia dzieci. Cykl kształcenia w szkole podstawowej
trwa sześć lat i kończy się sprawdzianem, który przeprowadza się w ostatnim roku nauki (egzamin
szóstoklasisty). Obowiązek nauki w szkole podstawowej rozpoczyna się w 6 roku życia dziecka
(w 2015 roku obejmie cały rocznik dzieci urodzonych w 2009 roku) i trwa przez kolejne sześć lat.
Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2) szkolnictwo podstawowe dzieli się na szkoły: specjalne,
integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego.
Zgodnie z art. 5 Ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych,
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, należy do zadań własnych gmin, natomiast zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa
sportowego należy do zadań własnych powiatu.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń zobowiązany jest do kontynuowania nauki w szkole
gimnazjalnej, która jest III etapem edukacyjnym. Etap szkoły gimnazjalnej wprowadzony został
w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w 1999 roku. Edukacja w gimnazjum jest
obowiązkowa i trwa trzy lata, obejmuje młodzież od 13 – 15 roku życia. W polskim systemie oświaty
wyróżnia się gimnazja ogólnodostępne, a także specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami
integracyjnymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego
(art. 2 Ustawy o systemie oświaty). Zadaniem rady gminy jest ustalenie planu sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określenie granic obwodów publicznych szkół
gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, natomiast rada powiatu
ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez
inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze
powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, realizację obowiązku szkolnego.
Problem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców stawia przed samorządami
lokalnymi nowe wyzwania w zakresie organizacji i planowania systemu edukacji. Wyzwania te
mają charakter nie tylko lokalny ale i metropolitalny, co zostało zauważone w dokumencie Strategia
rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. W programie strategicznym 4.1. Jakość
i organizacja edukacji. Jako jeden z celów rozwoju całej metropolii wyznaczono „poprawę wyników
edukacyjnych osiąganych przez uczniów, stworzenie systemu monitoringu i zarządzania przepływem
uczniów między szkołami i gminami w celu obniżenia kosztów utrzymania placówek oświatowych”.
Jednym z działań ww. programu jest stworzenie metropolitalnego obserwatora szkolnego.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna, postępujące przemiany organizacyjne
i własnościowe w placówkach szkolnych oraz konieczność wypracowania wspólnej dla całej
metropolii polityki oświatowej (lub przynajmniej koordynowania polityk lokalnych), stwarzają
zapotrzebowanie na ciągłe badania monitorujące sytuację na rynku edukacyjnym.
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Ramy dla funkcjonowania systemu edukacji w Polsce wyznacza obecnie Ustawa o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r., w której określono obligatoryjne zadania samorządów lokalnych,
dotyczące m. in. kształtowania i monitorowania sieci szkolnej. Zgodnie z zapisami tej Ustawy,
zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z szkolnictwem podstawowym i gimnazjalnym
spoczywa na władzach gminy, natomiast władze powiatu są organem prowadzącym dla szkół
specjalnych.
W celu usprawnienia zarządzania oświatą na poziomie lokalnym samorządy gminne tworzą
różnego rodzaju dokumenty oświatowe lub określają realizację programów oświatowych
w dokumentach strategicznych. Tworzenie polityk oświatowych, opracowanych w oparciu o procesy
demograficzne i prognozy ludności, jest wyzwaniem dla samorządów gminnych i powiatowych.
Wieloletnie programy oświatowe, wyznaczające kierunek rozwoju edukacji w jednostkach
terytorialnych, pozwalają prognozować liczbę dzieci i młodzieży w szkołach oraz zaplanować wydatki
związane z ewentualną rozbudową bazy szkolnej. Jak wynika z informacji otrzymanych z gmin
Metropolii Poznań, jedną z nielicznych gmin aglomeracji poznańskiej, która posiada opracowaną
politykę oświatową jest gmina miejsko-wiejska Murowana Goślina. Polityka oświatowa miasta
i gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015 realizuje zapisy Strategii rozwoju Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2007 – 2020, w szczególności programu 2.3. Rozwój usług społecznych
i jest dostosowana do aktualnych uwarunkowań demograficznych w gminie. Poza gminą Murowana
Goślina, politykę oświatową w Metropolii Poznań, posiada również gmina Tarnowo Podgórne
i miasto Luboń. W Poznaniu nie ma aktualnie obowiązującego dokumentu polityki oświatowej
(ostatni dokument Polityki oświatowej dla miasta Poznania pochodzi z 2006 roku), a zapisy
dotyczące podnoszenia warunków kształcenia w szkołach zostały zapisane w Strategii rozwoju
Miasta Poznania do 2030 w programie: Wysoka jakość edukacji i wychowania. Jednym z celów
szczegółowych realizacji programu jest m. in.: racjonalizacja sieci szkół i dostosowanie sieci placówek
szkolnych do potrzeb mieszkańców.

Diagnoza
W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze Metropolii Poznań funkcjonowało 211 szkół
podstawowych dla dzieci i młodzieży, do których uczęszczało 58 219 uczniów. Najwyższym
współczynnikiem skolaryzacji (stosunek liczby uczniów w szkołach do liczby dzieci w wieku szkolnym)
charakteryzuje się miasto Poznań (108,12), co oznacza, że do szkół podstawowych w Poznaniu
uczęszczają dzieci spoza Poznania. W Metropolii Poznań zlokalizowanych jest również 137
gimnazjów dla młodzieży, do których uczęszczało 26 376 uczniów. Najwyższe współczynniki
skolaryzacji charakteryzują gminę Suchy Las i Puszczykowo (wskaźnik w obu gminach wynosi 107,7)
oraz Poznań (103,7). Do gimnazjów tych uczęszcza zatem młodzież zamieszkująca poza obszarem
tych gmin.
Należy podkreślić, że na obszarze Metropolii Poznań funkcjonują liczne szkoły niepubliczne, dla
których organami prowadzącymi są m. in.: fundacje (7 szkół), stowarzyszenia (17 szkół), organizacje
wyznaniowe (4 szkoły), osoby fizyczne (6 szkół), osoby prawne (4 szkoły) i uczelnie wyższe (1 szkoła).
Rozwijanie szkolnictwa niepublicznego może być remedium na zmiany demograficzne związane ze
spadkiem liczby uczniów. Na uwagę zasługuje przykład gminy Skoki, w której na funkcjonujące 4
szkoły podstawowe dla dzieci (bez specjalnych), aż 3 prowadzone są przez Stowarzyszenie
Edukacyjne Tęcza. Szkoły te zlokalizowane są w małych miejscowościach w gminie (Lechlin,
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Rejowiec, Jabłkowo), a łącznie uczęszcza do nich zaledwie 162 uczniów. Lokalizacja szkół na
obszarach peryferyjnie położonych względem ośrodka gminnego jest ważna z uwagi na postulowaną
równość w dostępie do edukacji na obszarach wiejskich.
Tab. 58. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne dla dzieci i młodzieży w Metropolii Poznań
Liczba
Liczba
Jednostka teszkół
uczniów w
rytorialna
podstawo- szkołach podwych
stawowych
Buk
4
767
Czerwonak
5
1533
Dopiewo
8
1471
Kleszczewo
3
611
Komorniki
4
1438
Kostrzyn
6
1126
Kórnik
4
1285
Luboń
4
1920
Mosina
9
1735
Murowana Goślina
5
997
Oborniki
10
2145
Pobiedziska
7
1283
Puszczykowo
2
610
Rokietnica
2
805
Skoki
4
613
Stęszew
5
874
Suchy Las
4
1229
Swarzędz
6
2773
Szamotuły
9
1875
Śrem
11
2572
Tarnowo Podgórne
5
1826
Poznań
94
28 731
Metropolia
211
58 219

Współczynnik
skolaryzacjiszkolnictwo
podstawowe
93,49
90,45
78,71
98,79
77,65
92,18
68,98
91,92
87,83
93,98
96,97
96,23
96,18
67,83
93,11
95,88
91,01
85,7
100,95
100,36
98,02
108,12
91,11

Liczba
gimnazjów
1
3
2
2
1
6
2
2
6
2
6
4
3
1
1
2
4
5
5
8
2
69
137

Współczynnik
Liczba
skolaryzacjiuczniów szkół
szkolnictwo
gimnazjalnych
gimnazjalne
425
95,14
636
81,85
591
79,05
249
100,84
338
49,32
550
92,14
535
65,06
976
100,52
819
80,57
476
92,94
1018
91,67
597
89,31
325
107,74
284
59,19
288
95,68
457
94,98
616
107,69
1274
87,13
942
101,83
1318
94,68
643
92,34
13019
103,74
26376
89,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Ustawa o systemie oświaty precyzuje, że droga dziecka z domu do szkoły nie może być
dłuższa niż 3 km (dla uczniów klas I - IV szkół podstawowych) oraz 4 km (dla uczniów klas V i VI szkół
podstawowych oraz uczniów gimnazjów). W przypadku gdy odległości do szkoły są przekroczone,
gmina ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu lub
zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najlepszą dostępnością do szkół podstawowych
charakteryzuje się miasto Poznań. W przypadku Poznania, w zasadzie cały obszar znajduje się w
zasięgu ekwidystanty 3 km (poza fragmentem północnej części miasta). Najgorszą dostępnością
przestrzenną do szkół podstawowych w Metropolii Poznań charakteryzuje się północna część gminy
Kórnik (Borówiec, Kamionki). Jak wynika z danych otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
zapewnienie mieszkańcom tych obszarów dostępu do szkoły publicznej związane jest z
koniecznością zorganizowania dowozu do szkół podstawowych. Największa liczba uczniów na
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obszarze gminy Kórnik (i całej metropolii) dowożona jest do Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
(400 uczniów). Jak wynika z informacji przekazanych przez gminę Kórnik, sytuacja ta ma ulec
poprawie (dojazdy generują znaczne koszty dla budżetu gminy), poprzez budowę kompleksu
edukacyjnego (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) w Kamionkach w 2015 roku.
Słabszą dostępnością przestrzenną do szkół podstawowych cechują się również gminy: Kleszczewo,
Pobiedziska i Stęszew (w gminach tych do szkół podstawowych dowożonych jest ponad 25% dzieci
w wieku szkoły podstawowej).
Badanie dostępności przestrzennej do szkół gimnazjalnych potwierdza relatywnie dobrą
dostępność do szkół gimnazjalnych w Poznaniu. Podobnie, jak w przypadku szkół podstawowych,
najsłabszą dostępnością w metropolii cechują się gminy drugiego pierścienia oraz obszary
peryferyjne gmin. Skutkiem gorszej dostępności pewnych obszarów jest konieczność dowożenia
uczniów do szkół.
Gminy sąsiadujące ze sobą organizują dowożenie dzieci do szkół gminnych. Jednym
z przykładów takich obszarów przygranicznych jest gmina Suchy Las i Rokietnica, gmina Murowana
Goślina i Pobiedziska, gmina Pobiedziska i Kostrzyn. Jak wynika z informacji otrzymanych z gminy
Pobiedziska miesięczny koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i placówek
przedszkolnych w tym dzieci niepełnosprawnych to 29 713 zł (2013). W gminie Kostrzyn dowozy
dzieci do szkół to koszt ok. 35 900 zł (2014). W związku z kosztami ponoszonymi przez budżet
gminny, zasadnicze jest pytanie o zasadność budowania nowych szkół na granicach gmin. Problem
powinien być rozwiązywany poprzez współpracę międzygminną oraz uzgadnianie zapisów
planistycznych. Zasadność zastosowania tego typu rozwiązań powinna być rozpatrywana w oparciu
o szczegółowe analizy finansowe i demograficzne, a także możliwości prowadzenia szkół przez
organy samorządowe lub niesamorządowe. W przypadku budowania szkół na obszarach
peryferyjnych, słabo zaludnionych, pojawia się dodatkowo kwestia równości dzieci i młodzieży
w dostępie do edukacji, która nie jest bez znaczenia w obliczu postulowanej w ostatnich latach
poprawie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej.

Kierunki
Lokalizacja nowych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz likwidacja szkół powinna być
efektem analiz i długofalowych prognoz demograficznych. Przykładem tego typu badań może być
analiza lokalizacji szkół na tle udziału dzieci i młodzieży w populacji ogółem, a badanie to znajduje
swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy prowadzone jest dla mniejszych niż gmina jednostek
przestrzennych (dzielnice, sołectwa, obwody szkolne, obręby ewidencyjne). Jak wynika z informacji
pozyskanych z gmin Metropolii Poznań, w znacznej większości gmin nie planuje się budowy szkoły
podstawowej w najbliższych latach. Budowa nowych szkół podstawowych planowana jest
w Poznaniu (Umultowo), w gminie Komorniki (Plewiska), w gminie Kórnik (Kamionki) oraz w gminie
Tarnowo Podgórne (Sady). W gminach Tarnowo Podgórne, Pobiedziska, Luboń i Komorniki również
rozważa się rozbudowę istniejącej bazy szkolnej.
Problemy związane z organizacją szkolnictwa gimnazjalnego, z uwagi na poważny spadek liczby
młodzieży gimnazjalnej w ostatnich latach, są, jak się wydaje, najbardziej dotkliwe, biorąc pod uwagę
konieczność dostosowanie oferty edukacyjnej do warunków demograficznych. W centrum
i śródmieściu miasta Poznania doszło do gwałtownego spadku liczby młodzieży w wieku szkoły
gimnazjalnej i znaczna większość szkół samorządowych odnotowała spadek liczby uczniów. Skutki
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niżu demograficznego stały się wyraźnie odczuwalne na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego
również w gminach powiatu poznańskiego tzw. „drugiego pierścienia” (Murowana Goślina, Stęszew,
Buk, Pobiedziska). Należy zaznaczyć, że planowanie sieci szkolnej powinno być perspektywiczne,
zaplanowane na co najmniej 5 – 10 lat. Biorąc pod uwagę liczebność dzisiejszych roczników dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych, za kilka lat należy spodziewać się wzrostu liczby młodzieży
gimnazjalnej w Metropolii Poznań. Największy wzrost liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych
nastąpić powinien za ok. 6 – 7 lat, kiedy do szkół gimnazjalnych uczęszczać zaczną dzieci z lat
2008 – 2009. Zamykanie szkół gimnazjalnych nie może być zatem działaniem uwarunkowanym
wyłącznie aktualną sytuacją demograficzną, gdyż odtworzenie bazy szkolnej w praktyce jest dużo
trudniejsze niż jej likwidacja.

IV Szkolnictwo ponadgimnazjalne
Wprowadzenie
W polskim systemie oświaty szkoły ponadgimnazjalne są czwartym etapem edukacyjnym.
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa
sportowego, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do
zadań własnych powiatu. Zgodnie z art. 9 Ustawy o systemie oświaty szkoły ponadgimnazjalne dzielą
się na następujące typy:
a. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych,
b. trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
c. czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego,
d. szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie
dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
e. trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy.
Kształcenie w liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych trwa zatem
3 lata, a w technikum 4 lata.
Poznań jest najważniejszym ośrodkiem szkolnictwa ponadgimnazjalnego w regionie. Poznańskie
placówki ponadgimnazjalne są dla młodzieży szczególnie atrakcyjne, ze względu na swą szeroką
i wyspecjalizowaną ofertę kształcenia. Rozwój bogatej oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego
w Metropolii Poznań (szczególnie zawodowego) jest jednym z czynników kształtujących
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zróżnicowany rynek pracy. Konieczność wspierania szkolnictwa ponadgimnazjalnego zapisana
została również w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej w programie 3.4. Współpraca systemu
edukacji z gospodarką.

Diagnoza
Młodzież zamieszkująca Metropolię Poznań najczęściej wybiera kształcenie w liceach
ogólnokształcących. W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze Metropolii Poznań funkcjonowało 58
liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w których naukę pobierało 12 569 uczniów. Według
rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy” w Poznaniu zlokalizowane są licea i technika
osiągające najwyższe wyniki egzaminów maturalnych na tle kraju. Najlepszymi poznańskimi liceami
(w pierwszej 100-tce) jest LO św. Marii Magdaleny (43. pozycja), II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny
Modrzejewskiej (54. pozycja) i I LO im. Karola Marcinkowskiego (63. pozycja). Najlepszym technikum
w Poznaniu jest Technikum Komunikacji (5. pozycja). W pierwszej 100-tce znajdują się: Technikum
Łączności (12 pozycja), Technikum Budowlane w ZSB nr 1 (25. pozycja), Technikum Energetyczne
(41. pozycja).
Tab. 59. Stan szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Metropolii Poznań
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Poznań
Metropolia

Licea ogólnokształcące
Liczba szkół
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
3
2
3
1
42
58

Liczba
uczniów
35
119
0
0
0
0
120
0
14
0
374
47
294
0
0
0
0
259
525
582
148
12 569
15 086

Technika
Liczba
techników
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
2
0
0
0
1
2
3
0
20
33

Liczba
uczniów
0
200
0
0
0
0
51
0
88
0
422
0
0
249
0
0
0
470
521
975
0
7144
10 120

Zasadnicze szkoły
zawodowe
Liczba
Liczba szkół
uczniów
1
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
169
1
141
2
270
0
0
0
0
1
46
0
0
0
0
0
0
1
496
1
269
2
456
0
0
12
1893
22
3874

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 20 techników dla młodzieży, w których naukę
pobierało 7144 uczniów. Młodzież zamieszkująca Metropolię Poznań ma możliwość zdobywania
kwalifikacji w wielu zawodach. Na obszarze miasta Poznania zlokalizowane są m. in. Technikum
Ekonomiczno-Handlowe, Technikum Samochodowe, Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr
1, Technikum Łączności, Technikum Gastronomiczne, Technikum Komunikacji, Technikum
Przemysłu Spożywczego, Technikum Poligraficzno-Administracyjne, Technikum ElektrycznoElektroniczne, Technikum Architektury Krajobrazu-Budowlane. W powiecie poznańskim
zlokalizowane są: Technikum w Bolechowie (gm. Czerwonak), Technikum w Kórniku, Technikum
w Mosinie, dwa technika w Rokietnicy (jedno z siedzibą w Poznaniu) oraz Technikum w Swarzędzu.
Technika zlokalizowane są również w gminie Śrem, Oborniki i Szamotuły. Szkolnictwo zawodowe
skoncentrowane jest głównie w Poznaniu (14 szkół), choć zasadnicze szkoły zawodowe
zlokalizowane są również w Swarzędzu, Śremie, Murowanej Goślinie, Obornikach, Buku, Mosinie,
Szamotułach i Rokietnicy.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozmieszczenia szkół ponadgimnazjalnych na tle udziału
dzieci i młodzieży w wieku 0 – 17 lat, sieć szkół ponadgimnazjalnych nie jest dostosowana do
uwarunkowań demograficznych, gdyż szkoły te zlokalizowane są na obszarach o najniższym udziale
osób w tym przedziale wiekowym (w Poznaniu i miejscowościach gminnych). W najbliższych latach
wzrośnie liczba młodzieży na obszarach najbardziej juwenilnych (pierwszy pierścień gmin
metropolii), co spowoduje zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców na szkoły ponadgimnazjalne
poza Poznaniem.

Kierunki
Koncentracja szkół ponadgimnazjalnych jest wyraźna w Poznaniu. Poznańskie szkoły
ponadgimnazjalne zlokalizowane są głównie w ścisłym centrum miasta Poznania, bądź w starych
dzielnicach śródmiejskiej części Poznania – na Jeżycach, Wildzie, Grunwaldzie, a więc głównie w
dzielnicach południowych i zachodnich, co zapewne związane jest z historycznym i urbanistycznym
rozwojem miasta Poznania. Taka lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych na terenie centrum
i śródmieścia miasta Poznania wpływa na kierunki dojazdów uczniów z gmin sąsiadujących, czemu
sprzyjają dogodne powiązania komunikacyjne: tramwajowe, autobusowe i kolejowe (bliskość
dworca głównego PKP).
W przypadku szkolnictwa ponadgimnazjalnego odległość ucznia od szkoły nie jest brana pod
uwagę przy lokalizacji tych szkół – tak jak to ma miejsce w przypadku szkół podstawowych
i gimnazjalnych, i nie jest uregulowana żadnymi przepisami prawnymi. Powoduje to znaczną
mobilność młodzieży w zakresie dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z badań
przeprowadzonych w listopadzie 2013 roku przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM do szkół
ponadgimnazjalnych w Poznaniu dojeżdża głównie młodzież z powiatu poznańskiego – z Lubonia –
809 uczniów, ze Swarzędza – 709 uczniów, z Czerwonaka (656 uczniów), z Tarnowa Podgórnego –
601 uczniów, z Komornik – 577 uczniów, z Mosiny – 537 uczniów oraz z Dopiewa – 534 uczniów.
W rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego konieczne jest monitorowanie nie tylko
zapotrzebowania na nowe szkoły ponadgimnazjalne, ale również rynku pracy. Istotne jest podjęcie
współpracy samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy w celu dalszego
dostosowania oferty szkolnictwa do warunków gospodarczych.
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Rekomendacje dla polityk lokalnych
Organizacja i integracja sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Metropolii Poznań, z uwagi
na powiatowy charakter zarządzania, nie jest zadaniem łatwym. W przypadku szkolnictwa
ponadgimnazjalnego rozmieszczenie młodzieży nie jest czynnikiem realnie wpływającym na
lokalizację szkół. Młodzież ponadgimnazjalna posiada większe możliwości dojazdu do szkoły
(mobilność, możliwość samodzielnego korzystania z transportu publicznego), a istotna dla niego
pozostaje zatem nie odległość do szkoły, ale jej prestiż i osiągane wyniki nauczania. Do wyzwań w
Metropolii Poznań w najbliższych latach należy z pewnością monitorowanie wyników nauczania,
wzmacnianie szkolnictwa zawodowego oraz systematyczne polepszanie współpracy szkół
z przedstawicielami rynku pracy.
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Mapa 66.
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Mapa 68.
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Urszula Kaczmarek, Edyta Bąkowska

5.6.3. Usługi zdrowotne, socjalne
i bezpieczeństwo publiczne
Wprowadzenie
Utrzymanie (ochrona) bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najstarszych, jeżeli w ogóle
nie najstarszym, zadaniem publicznym wiążącym się ściśle z podstawową funkcją władzy publicznej.
Działania odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę życia, zdrowia, mienia
regulują ustawy i rozporządzenia, a nadzorują ministrowie właściwi d.s. bezpieczeństwa. Planowanie
i organizacja systemu bezpieczeństwa odbywa się na poziomie wojewódzkim, z tego względu
organem właściwym w zakresie zadań są wojewodowie. Ponadto, wybrane zadania z zakresu
bezpieczeństwa stanowią kompetencje samorządów powiatowych i gminnych. Metropolia Poznań
należy do obszarów o stosunkowo niskim zagrożeniu bezpieczeństwa. Celem opracowania jest
charakterystyka struktury i organizacji działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne i usługi zdrowotne w Metropolii Poznań identyfikując główne zagrożenia społeczne
i dostępność do usług im zapobiegającym.
Jednym z podstawowych czynników warunkujących poziom jakości życia ludności jest
dostępność do pomocy medycznej w momentach zagrożenia zdrowia i życia. Zróżnicowane
rozmieszczenie ludności, stan i jakość sieci drogowej oraz liczebność zdarzeń wymagających
interwencji służb ratowniczych w zasadniczy sposób wpływają na konieczność rozmieszczenia
zespołów ratownictwa medycznego tak, aby zapewnić odpowiedni poziom zaspokojenia potrzeby
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców metropolii.
System ratownictwa medycznego w Polsce jest regulowany na podstawie Ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym i towarzyszących jej rozporządzeń. Nadzoruje go
minister właściwy do spraw zdrowia, z kolei planowanie i organizacja systemu odbywa się na
poziomie wojewódzkim, z tego względu organem właściwym w zakresie zadań systemu są
wojewodowie. W organizacji systemu ratownictwa medycznego najistotniejsze znaczenie ma czas
reakcji zespołów ratownictwa medycznego (określany jako czas dojazdu do poszkodowanego od
momentu przyjęcia zgłoszenia). Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym
rozróżnia się dwie izochrony dojazdu: 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców oraz 15 minut
na pozostałym terenie, oraz maksymalnie odpowiednio 15 i 20 minut. W efekcie ludność
zamieszkująca obszary podmiejskie jest bardziej narażona na dłuższe oczekiwanie na przybycie
zespołu ratownictwa medycznego.
W odniesieniu do Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.
doskonalenie systemu ratownictwa medycznego, współpraca samorządów z wojewodą w zakresie
planowania liczby i rozmieszczenia jednostek ratownictwa, a także koordynowanie jego integracji
z innymi służbami bezpieczeństwa publicznego należy do podstawowych zadań w ramach 4 osi
strategicznej – Usługi społeczne (program 4.5. Bezpieczeństwo publiczne).
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Stosunkowo wysokie nasycenie infrastrukturą społeczną z zakresu usług zdrowotnych
i socjalnych, przy ogólnie niskim poziomie patologii i problemów społecznych (choć silnie
zróżnicowanym w obrębie poszczególnych gmin) sprawia, że dostępność do tych usług jest dobra,
chociaż często niewystarczająca. Jak wykazują opracowania ekspertów współcześnie o wiele częściej
problemy rozwiązywane są nie poprzez nowe inwestycje a innowacje i zmiany w zarządzaniu.
Kwestie dotyczące bezpieczeństwa stanowią cel operacyjny Strategii rozwoju Województwa
Wielkopolskiego 2020 (cel operacyjny 9.5. Budowa regionalnych systemów zabezpieczania
i reagowania na zagrożenia). Zagadnienie dostępności do usług zdrowotnych i socjalnych zawiera cel
operacyjny 8.3. Strategii – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej oraz cel
operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia społecznego i 8.6.Wzmocnienie systemu usług i pomocy
społecznej.
W odniesieniu do Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.
doskonalenie systemu bezpieczeństwa publicznego należy do podstawowych zadań w ramach 4 osi
strategicznej - Usługi społeczne (program 4.5. Bezpieczeństwo publiczne w metropolii).

Diagnoza
Lecznictwo szpitalne stanowi zasadniczy element systemu bezpieczeństwa zdrowotnego.
Szpitale gromadzą ponad połowę zasobów materialnych i osobowych systemu ochrony zdrowia,
pochłaniają większość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na ochronę zdrowia. W zależności od
zakresu i rodzaju oferowanych usług zdrowotnych stosuje się podział placówek szpitalnych na:
szpitale podstawowe (4 specjalistyczne oddziały: internistyczny, pediatryczny, chirurgiczny,
ginekologiczno-położniczy),
szpitale wieloprofilowe (obok 4 podstawowych co najmniej 3 dodatkowe specjalistyczne),
szpitale jednoprofilowe (udzielające świadczeń 1 dodatkowej specjalizacji).
Na terenie Metropolii Poznań funkcjonują wszystkie kategorie szpitali, a ich bogata oferta
świadczeń medycznych stawia ją wśród czołowych ośrodków w zakresie ochrony zdrowia w kraju.
Poznań jest wyspecjalizowanym ośrodkiem usług zdrowotnych o znaczeniu ponadlokalnym, gdzie
leczeni są pacjenci nie tylko z miast i gmin metropolii, ale również z całego obszaru województwa
wielkopolskiego i województw sąsiednich. Koncentracja usług zdrowotnych w Poznaniu związana
jest z wyspecjalizowaną ofertą świadczenia usług oraz funkcjonowaniem w Poznaniu Uniwersytetu
Medycznego, który kształci kadrę medyczną w wielu specjalizacjach. Nie dziwi zatem fakt, że
wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 łóżko w szpitalach ogólnych jest w Poznaniu na
poziomie 91, co świadczy o bardzo dobrej dostępności szpitali w mieście (średnio dla Polski 280).
Dostępność wyznaczona tym wskaźnikiem jest dużo słabsza dla obszarów gmin sąsiednich (około
400), ale z uwagi na bliską odległość do Poznania metropolia ma wysoki stopień bezpieczeństwa
zdrowotnego. Część szpitali dysponuje niewystarczającą bazą lokalową, wymaga remontów
i rozbudowy. Główne problemy ich funkcjonowania spowodowane są ograniczeniami prawnofinansowymi, które powodują, że za mało jest łóżek dla pacjentów długoterminowych. Jak twierdzą
specjaliści, brakuje ustawy o sieci szpitali, która pokazałaby, ile powinno być łóżek, jakiej specjalności
i gdzie, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom w regionie.
Szpitale w metropolii prowadzone są przez różne podmioty samorządowe (powiatowe (5),
miejskie (2), wojewódzkie (7-Lutycka, Centrum Pulmonologiczne – szpital w Poznaniu i Ludwikowie,
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Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań, ul. Garbary, Szpital Dziecięcy – ul. Krysiewicza,
Nowowiejskiego, Niegolewskich), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1 – ul. Dojazd), Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego (6 szpitali klinicznych oraz Centrum Stomatologii). Lecznictwo
w metropolii opiera się na publicznych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej. Część z nich
przekształciła się w spółki prawa handlowego. Stąd lecznictwo publiczne wspierane jest w metropolii
przez niepubliczne placówki lecznicze, które dzieli się na niepubliczne szpitale prywatne
i niepubliczne szpitale samorządowe (np. Szpital Powiatowy w Puszczykowie). W całej metropolii
funkcjonuje 41 szpitali, z czego 8 poza Poznaniem oraz 11 niepublicznych szpitali prywatnych.
Udział pomocy społecznej w wydatkach gmin metropolii jest niewielki. Odsetek
beneficjentów pomocy jest niski z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy i w związku z tym małe
bezrobocie, które jest w Polsce główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej. Infrastrukturę
z zakresu bezpieczeństwa socjalnego stanowi wiele różnorodnych placówek wsparcia osób
niepełnosprawnych, dzieci oraz osób starszych i chorych (warsztaty, placówki terapii zajęciowej itp.).
Główny element tej infrastruktury tworzą m.in. domy pomocy społecznej. W 2014 działało 19
Domów Pomocy Społecznej, z czego 9 w Poznaniu, oraz 2 w gminie Dopiewo (Lisówki, Skórzewo),
2 w Puszczykowie, 2 w Śremie, 1 w Luboniu, 1 w Pobiedziskach oraz 1 w Czapurach (gm. Mosina)
i 1 w Przybrodzie w gminie Rokietnica.
Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku, na system zarządzania kryzysowego
Metropolii Poznań składają się gminne centra zarządzania kryzysowego, powiatowe i miejskie
centrum zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Według
Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego zagrożeniami tymi
są: zagrożenie powodziowe, epidemia ludzka, zagrożenia radiologiczne. Od 2012, a właściwie 2013
roku, działa w Wielkopolsce zintegrowany system powiadamiania ratunkowego pod numerem 112,
który działa w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.
Utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego, obok ochrony bezpieczeństwa ludzi, jest
podstawowo określoną funkcją Policji, zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Za
funkcjonowanie Policji na terenie aglomeracji poznańskiej odpowiedzialny jest Komendant Miejski
Policji w Poznaniu powoływany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, po
zasięgnięciu opinii starosty. Strukturę organizacyjną Komendy tworzą wydziały trzech głównych
służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym,
logistycznym i technicznym.
Na terenie Metropolii funkcjonuje 21 komisariatów Policji, z czego 7 na terenie miasta
Poznania (Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Północ, Wilda, Stare Miasto, Targi). Pozostałe
komisariaty znajdują się w większości gmin powiatu poznańskiego z wyłączeniem Dopiewa
i Kleszczewa, w których działają jedynie rewiry dzielnicowych oraz Rokietnicy.
Jednym z elementów struktury organizacyjnej policji wchodzących w skład mechanizmu
przeciwdziałania, wykrywania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich jest Policyjna Izba
Dziecka zlokalizowana przy ul. Winogrady 142, będąca placówką opieki doraźnej. Do podstawowych
zadań Izby należy zapewnienie całodobowej, doraźnej opieki wychowawczej zatrzymanym
nieletnich oraz prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej. Zasięg terytorialny
Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, poza powiatem poznańskim i miastem Poznań, obejmuje także
21 powiatów województwa wielkopolskiego.

366
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
5.6.3. Usługi zdrowotne, socjalne i bezpieczeństwo publiczne

Inną placówką opieki doraźnej jest Punkt Interwencji Kryzysowej zlokalizowany przy ulicy
Niedziałkowskiego 30 w Poznaniu, w którym przez całą dobę dyżurują psychologowie, prawnicy
i pracownicy socjalni oraz policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komendy
Wojewódzkiej w Poznaniu. W Punkcie Interwencji Kryzysowej wszelką możliwą pomoc mogą
uzyskać osoby, które zetknęły się z jakimkolwiek przestępstwem lub padły jego ofiarą. Jest to jedna
z niewielu takich placówek w Polsce.
Działania Policji na ternie metropolii wspierają straże miejskie lub gminne, stanowiące
samorządowe formacje mundurowe. Straż miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju
i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż policja. Współdziała z właściwymi
podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii
technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. W aglomeracji takie
służby posiada 8 gmin. Obok Poznania straż miejska działa w Kórniku, Luboniu, Murowanej Goślinie
i Puszczykowie. W Suchym Lesie, Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym funkcjonuje straż gminna.
Głównymi podmiotami w działaniach ratowniczych są straż pożarna i ratownictwo medyczne.
Organizacją i koordynacją działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze
aglomeracji poznańskiej zajmuje się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy
ul. Wolnica 1 w Poznaniu. Na terenie metropolii działa 13 jednostek ratowniczo-gaśniczych
Państwowej Straży Pożarnej (JRG) oraz 105 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 29
należących do KSRG (tab. 59.).
Warto wspomnieć, że Poznań jest jednym z głównych w kraju ośrodków szkolenia aspirantów PSP
i ochotników OSP, gotowych do natychmiastowego działania.
Tab. 60. Lokalizacja i zasięg działania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
na terenie Metropolii Poznań
Jednostka

Lokalizacja

Zasięg działania

JRG 1
Poznań, ul. Wolnica 1
(specjalność - ratownictwo wodne)

Stare Miasto i Winogrady (do ul.
Słowiańskiej) oraz fragment Jeżyc (do ul.
Kościelnej).
JRG 2
Poznań, ul. Grunwaldzka 16a Grunwald i Jeżyce oraz gmina Tarnowo
Podgórne, Buk i Dopiewo.
JRG 3
Poznań, ul . Warszawska 349 Zawady i Osiedle Warszawskie oraz gminy
(specjalność - ratownictwo owadów
Murowana Goślina i Kostrzyn Wlkp.
błonkoskrzydłych)
JRG 4
(COO - Grupa PoszukiwawczoRatownicza)

JRG 5
JRG 6
(COO - Grupa Ratownictwa
Chemicznego)

Poznań, ul. Hetmańska 82

Poznań-Górczyn, ul. Głogowska, most
Dworcowy, następnie ulice: Towarowa,
Królowej Jadwigi, most Królowej Jadwigi,
rzeka Warta, granica m. Poznania, miasta
Luboń i Puszczykowo gminy Komorniki
i Stęszew.
Poznań, os. Bolesława Chro- Winogrady i Piątkowo oraz gminy Suchy
brego 122
Las i Rokietnica
Krzesiny, ul. Rudzka 1,
Franowo oraz gminy Kórnik i Kleszczewo
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Jednostka

Lokalizacja

JRG 7
(specjalność - ratownictwo
techniczne)
JRG 8
(specjalność Powiatowy Ośrodek
Szkolenia OSP, ratownictwo
owadów błonkoskrzydłych)
JRG 9

Zasięg działania

Poznań, ul. Bobrzańska

Rataje

Bolechowo

Gmina Czerwonak

Mosina

Gmina Mosina

JRG Śrem

Śrem

powiat śremski

JRG Szamotuły

Szamotuły

Powiat szamotulski

JRG Oborniki

Oborniki

Powiat obornicki

JRG Wągrowiec

Wągrowiec

Powiat wągrowiecki, Gmina Skoki

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ponadto na terenie miasta Poznań funkcjonują jednostki nie będące w strukturach PSP, ale
włączone do KSRG:
3 Ochotnicze Straże Pożarne: Mistral (Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego),
Głuszyna (ratownictwo techniczne), Grupa Ratownictwa Specjalistycznego (działania
poszukiwawcze w otwartym terenie i na miejscu katastrof budowlanych, psy ratownicze),
Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań - Ławica, będącego w stanie samodzielnie
zwalczać skutki pożarów, katastrof lotniczych i innych miejscowych zagrożeń na terenie
lotniska Ławica,
Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, specjalizującego się
w ratownictwie pojazdów szynowych, ściśle współpracującego i wymieniającego doświadczeń
z PSP w Poznaniu,
Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach.
Tab. 61. Jednostki OSP (Zarządy Oddziałów Gminnych i Miejskich Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych) w Metropolii Poznań
Nazwa gminy
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Liczba
jednostek

ZOM-G Buk

6

ZOG Czerwonak
ZOG Dopiewo
ZOG Kleszczewo
ZOG Komorniki
ZOM-G Kostrzyn
ZOM-G Kórnik
ZOM Luboń
ZOM-G Mosina

2
3
5
1
3
5
1
6

ZOM-G Murowana Goślina

9

ZOM-G Pobiedziska

5

Jednostki OSP
Buk (KSRG) / Dakowe Suche / Dobieżyn / Niepruszewo / Szewce /
Otusz
Czerwonak / Promnice
Dopiewo / Zakrzewo / Palędzie
Kleszczewo / Gowarzewo / Komorniki / Krzyżowniki / Zimin
Plewiska
Kostrzyn / Brzeźno / Gułtowy
Kórnik / Czmoń / Szczytniki / Kamionki / Radzewo
Luboń
Mosina / Krajkowo / Nowinki / Pecna / Radzewice / Żabinko
Murowana Goślina / Białężyn / Boduszewo /Długa Goślina /
Łopuchów / Mściszewo / Nieszawa / Rakownia / Uchorowo
Pobiedziska / Biskupice / Latalice / Kociałkowa Górka / Węglewo
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Liczba
Jednostki OSP
jednostek
ZOM Puszczykowo
1
Puszczykowo
Głuszyna / Krzesiny / Osiedle Kwiatowe / Grupa Ratownictwa
ZOM Poznań
5
Specjalistycznego Mistral
ZOG Rokietnica
4
Rokietnica / Napachanie / Mrowino / Przybroda
ZOM-G Stęszew
3
Stęszew / Strykowo / Słupia
ZOG Suchy Las
4
Suchy Las / Golęczewo / Chludowo / Zielątkowo
ZOM-G Swarzędz
2
Swarzędz / Kobylnica
ZOM-G Tarnowo Podgórne
3
Tarnowo Podgórne / Ceradz Kościelny / Lusowo
Śrem (jednostka wodna) / Błociszewo / Orkowo / Wyrzeka / Dalewo
ZOMG Śrem
7
/ Pysząca / Niesłabin
Brodziszewo / Jastrowo / Koźle / Krzeszkowice / Otorowo /
ZOMG Szamotuły
9
Pamiątkowo / Przecław / Szamotuły / Baborowo
Oborniki / Dąbrówka Leśna / Ocieszyn / Kiszewo / Objezierze /
ZOMG Oborniki
14
Nowołoskoniec / Świerkówki / Maniewo / Uścikowo / Chrustowo /
Rożnowo / Bąblin / Pacholewo / Nieczajna / Podlesie
Skoki / Bliżyce / Potrzanowo / Kuszewo / Rościnno
ZOG Skoki
7
/ Kakulin / Lechlin
29 jednostek należących do Krajowego Systemu RatowniczoRazem SMP
105
Gaśniczego
Nazwa gminy

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Metropolii
Poznań.

Metropolia Poznań jest obszarem o dużym potencjale społeczno-gospodarczym. Korzystne
warunki środowiskowe obszaru, na którym praktycznie nie występują nagłe i nieprzewidywalne
zjawiska przyrodnicze (katastrofy i klęski żywiołowe) wskazują w głównej mierze na społecznogospodarczy charakter występujących tu zagrożeń.
Na podstawie obserwowanych interwencji wymienionych służb, do podstawowych zagrożeń
dotyczących bezpieczeństwa osobistego zalicza się kradzieże (w tym samochodowe), demoralizację
i przestępczość nieletnich, narkomanię a przede wszystkim przestępczość i wykroczenia na drogach.
Odpowiada to strukturze interwencji straży pożarnej, gdzie największy udział mają nie pożary
(niecałe 30%) a zdarzenia miejscowe (głównie wypadki drogowe oraz usuwanie skutków powodzi,
nawalnych opadów i silnych wiatrów). Z analizy danych statystycznych KM PSP w Poznaniu wynika,
że rejonem operacyjnym najbardziej obciążonym działaniami ratowniczymi jest obszar obejmujący
swym zasięgiem dzielnicę Grunwald o wysokim wskaźniku gęstości zaludnienia oraz gminy Swarzędz
i Śrem oraz Oborniki i Tarnowo Podgórne, gdzie największe zagrożenie płynie ze strony drogi
krajowej nr 11 (tab. 62.).
Tab. 62. Struktura interwencji JRG w Metropolii Poznań
Gmina
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn

Ogółem
zdarzeń
135
218
192
84
175
113

Pożary
20
80
68
20
46
28

Miejscowe
zagrożenia
111
126
110
61
116
82

Alarmy
fałszywe
4
12
14
3
13
3
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Gmina
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Śrem
Oborniki
Szamotuły powiat
Skoki

Ogółem
zdarzeń
264
218
256
169
268
77
127
163
174
463
297
385
352
868
82

Pożary
64
63
71
39
53
12
22
31
30
144
41
133
99
198
32

Miejscowe
zagrożenia
173
144
171
127
207
62
95
123
124
289
243
237
237
651
50

Alarmy
fałszywe
27
11
14
3
8
3
10
9
20
30
13
15
16
19
0

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowe Straży Pożarnej.

Obecnie na terenie Metropolii Poznań funkcjonuje 6 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
(SOR), z czego 3 zlokalizowane są w Poznaniu, a pozostałe w: Puszczykowie, Szamotułach oraz
Śremie. 5 spośród 6 funkcjonujących na terenie Metropolii SOR posiada całodobowe lądowiska.
Ponadto Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia znajdujący się przy ul. Szwajcarskiej
w Poznaniu posiada status Centrum Urazowego.
Zgodnie z analizą rozmieszczenia Zespołów Ratownictwa Medycznego i zasięgów jednostek,
poza gminami Skoki oraz Kostrzyn Wielkopolski , posiadają one zadowalający poziom dostępności
do mieszkańców Metropolii w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Na uwagę zasługują jednak
obszary położone peryferyjnie, których odległość od miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa
medycznego przekłada się na niekorzystny czas dojazdu.
Analiza dostępności Zespołów Ratownictwa Medycznego opierała się na określeniu
ekwidystant o zasięgu 8 oraz 15 km (izochrony odpowiednio 8 i 15 minut) od punktów lokalizacji
zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Wykonane przy użyciu narzędzi GIS bufory nie
uwzględniają czasu rzeczywistego interwencji, a jedynie szacunkową wartość biorącą pod uwagę
średnią prędkość ambulansu (60 km/h).
Ze względu na wojewódzki poziom organizacji systemu konieczne było rozpatrzenie poziomu
i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gmin Metropolii w ujęciu szerszym,
biorącym pod uwagę jednostki ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe
zlokalizowane poza granicami Metropolii, pozwalającymi na zwiększenie dostępności do obszarów
peryferyjnych Metropolii.
Jak wynika z analizy liczby wypadków oraz ich częstotliwości przeprowadzonej na potrzeby
Wojewódzkiego planu działania Państwowego Sytemu Ratownictwa Medycznego kwestia
skuteczności działania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) w pierwszej kolejności
uzależniona jest od ich odpowiedniej dyslokacji. Drugorzędnym zaś elementem jest liczba ZRM
pozostających w stałej dyspozycji. Analizy czasu dotarcia ZRM przeprowadzone na potrzeby
wspomnianego Planu wskazują w niektórych przypadkach na przekroczenie czasu dotarcia

370
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

5.6. HANDEL I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
5.6.3. Usługi zdrowotne, socjalne i bezpieczeństwo publiczne

jednostek na miejsce zdarzenia (określonego w art. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym). Przyczyn takich sytuacji należy dopatrywać się w:
− uwarunkowaniach geograficznych wpływających na dostępność komunikacyjną do miejsc
zlokalizowanych w trudno dostępnych kompleksach leśnych, z dala od głównych dróg;
− wielkości rejonu operacyjnego i liczby obsługujących go jednostek ratowniczych;
− liczebności zdarzeń zachodzących równocześnie wymagających interwencji jednostek
z sąsiednich rejonów operacyjnych.
Tab. 63. Liczba Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego
(ZRM) (Specjalistycznych – S i Podstawowych – P) na terenie Metropolii Poznań (2014 r.)
Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Oborniki
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Skoki
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Szamotuły
Śrem
Tarnowo Podgórne
Poznań
powiat poznański
Metropolia

SOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
3
1
6

ZRM
S
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
5
2
11

P
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
7
7
14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego planu działania Państwowego Sytemu Ratownictwa Medycznego, 2014.

Kierunki rozwoju infrastruktury zdrowotnej
i bezpieczeństwa publicznego
Z uwagi na szczególnie trudne warunki leczenia dzieci (zbyt mała liczba łóżek) samorząd
wojewódzki planuje budowę nowego Szpitala Matki i Dziecka przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.
Przewidywany koszt inwestycji realizowanej w 2017 roku wynosi około 500 mln zł. W planach jest
również powstanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Poznaniu przy ul. Lutyckiej na około
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150 łóżek. Obecnie pacjenci najczęściej dowożeni są do szpitali w Kościanie i Gnieźnie. Placówka ta
ma powstać w 2017 roku, a jej koszt to koło 15 mln zł.
Wśród nowych inwestycji infrastruktury zdrowotnej znajduje się ponadto Instytut i Ośrodek
Radioterapii Protonowej, który ma się zajmować wdrażaniem nowatorskiej metody leczenia
nowotworów. Z placówek tych będą korzystać chorzy z pięciu województw zachodniej Polski.
Inwestorem jest samorząd wojewódzki, który koszty budowy i początków działalności (ok. 330 mln
zł) ma zamiar współfinansować ze środków unijnych. Główna część inwestycji powstanie na
poznańskim kampusie Morasko. Dwuhektarową działkę na ten cel przekazał Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza.
Wobec trendów demograficznego starzenia się społeczeństwa powinna zwiększyć się
dostępność do oddziałów geriatrycznych i długookresowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych.
W metropolii istnieje zaledwie 12 hospicjów i oddziałów szpitalnych opieki paliatywnej tzw. zakłady
opiekuńczo-lecznicze (Puszczykowo, Koziegłowy, Szamotuły, Śrem, Owińska oraz 7 w Poznaniu).
Dostępność domów pomocy społecznej nie jest wystarczająca w obliczu starzenia się
społeczeństwa metropolii.
Chodzi także o takie kształtowanie obszarów chronionych aby do zdarzenia dysponowane były
podmioty straży pożarnej mogące podjąć działania najszybciej ze względu na gotowość operacyjną
i wyposażenie sprzętowe – bez względu na granice administracyjne. W planach PSP jest włączenie
do KSRG jednostki straży w Kostrzynie. Jak pokazują mapy czasu dotarcia do zdarzenia J RG wyraźnie
wymagający wsparcia jest teren gmin Kórnik i Kleszczewo, tj południowo-wschodnia część
metropolii.
Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
przewidziane jest uruchomienie na terenie Metropolii Poznań dwóch kolejnych Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych: w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Specjalistycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, którego stworzenie uzależnione jest od powstania
nowej siedziby Zespołu przy ul. Kurlandzkiej w Poznaniu. Z kolei budowa SOR w Szpitalu Klinicznym
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
została zgłoszona do projektów strategicznych z zakresu sektora zdrowie na lata 2014 – 2020.
Inwestycje te w sposób istotny wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców Metropolii.
Wyzwaniem w zakresie systemu ratownictwa medycznego jest relokacja w najbliższych latach
zespołów ratownictwa medycznego pozwalających na poprawę ich dostępności do wszystkich
mieszkańców metropolii. Zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne planowane jest utworzenie specjalistycznego zespołu ratownictwa
medycznego w Puszczykowie oraz podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Skokach
i Kostrzynie Wielkopolskim, a także relokacja zespołu stacjonującego obecnie w Bolechowie do
Murowanej Gośliny. Działania te mają charakter priorytetowy, w kontekście ochrony zdrowia i życia
mieszkańców na tych obszarach.

Rekomendacje dla polityk lokalnych
Większość problemów z którymi borykają się służby bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej
związanych jest z koniecznością integrowania wszelkich służb i instytucji odpowiedzialnych za
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szeroko rozumiane ratownictwo. Jednocześnie konieczne jest usprawnianie systemu
bezpieczeństwa, w którym duże znaczenie ma także sprawność funkcjonowania wielu innych
podmiotów, takich jak służba zdrowia, służby bezpieczeństwa, policja, dyrekcje dróg odpowiedzialne
za budowę sieci bezkolizyjnych dróg i wiele innych.
Ustawowym obowiązkiem samorządów jest współpraca z wojewodą w trakcie opracowywania
planu działania systemu ratownictwa medycznego, w którym określane są liczba i miejsce lokalizacji
jednostek ratownictwa medycznego. Ze względu na wojewódzki poziom organizacji systemu
niniejszy dokument zawiera rekomendacje dla gmin Metropolii w zakresie negocjacji rozmieszczenia
nowych zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych zgodnych
z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Z uwagi na
poprawiające się bezpieczeństwo w zakresie dostępności zespołów ratownictwa medycznego do
mieszkańców Metropolii na uwagę zasługiwać powinna także jakość świadczeń, zmierzająca ku
zwiększeniu liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego oraz sprawności i integracji
działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
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Mapa 70.
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Mapa 71.
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Mapa 72.
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Mapa 73.
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5.6.5. Infrastruktura sportowa
Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia istniejących obiektów infrastruktury
sportowej, zlokalizowanych na obszarze Metropolii Poznań, a także wskazanie obiektów
infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym, których modernizacja jest konieczna oraz
zaproponowanie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury sportowej. W Metropolii Poznań
zlokalizowane są liczne obiekty infrastruktury sportowej, w zdecydowanej większości są to obiekty
wykorzystywane na co dzień w celach edukacyjnych w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz w
powszechnie uprawianym sporcie amatorskim. Ich stan oraz dostępność decydują o jakości życia
mieszkańców, determinując ich aktywność fizyczną oraz formy spędzania wolnego czasu.
O metropolitalnym charakterze infrastruktury sportowej decyduje infrastruktura sportowa o zasięgu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dzięki której miasta i gminy metropolii mogą
uczestniczyć w ponadlokalnych rozgrywkach sportowych oraz organizować imprezy rangi
mistrzostw Polski, Europy i świata. Podkreślenia wymaga fakt, że rozwój sportu profesjonalnego jest
warunkiem koniecznym do prawidłowego rozwoju sportu amatorskiego. Stanowi bodziec do
uprawiania kariery sportowej przez dzieci i młodzież.
Przedmiotem niniejszego opracowania są obiekty infrastruktury sportowej, czyli obiekty
wykorzystywane do czynnego uprawiania sportu, zarówno przez amatorów, jak
i profesjonalistów. Obiektem sportowym o charakterze ponadlokalnym jest obiekt infrastruktury
sportowej wykorzystywany w zawodach sportu profesjonalnego rangi co najmniej mistrzostw
Polski. Obiekty infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym wpływają na wizerunek
Metropolii Poznań w Polsce i na świecie. Są również potrzebne do rozgrywania zawodów w sporcie
profesjonalnym.
Istotna, z powodu wymaganej zgodności opracowania z właściwymi dokumentami
strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla, była analiza zawartych w nich zapisów
dotyczących infrastruktury sportowej. W Strategii Rozwoju Kraju 2020, opracowanej przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2012 roku, kwestia infrastruktury sportowej nie jest
poruszana. W dokumencie są tylko wzmianki o szeroko pojętym sporcie i dotyczą one aktywności
sportowej mieszkańców jednostek terytorialnych najniższego szczebla.
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 nie ma wielu wzmianek
o infrastrukturze sportowej. Wizja zagospodarowania na poziomie krajowym w 2030 zakłada dostęp
wszystkich mieszkańców do podstawowych usług publicznych, czyli m.in. sportu. Z kolei
z przedstawionej mapy infrastruktury społecznej wyższego rzędu (do której zalicza się szkolnictwo
wyższe, kulturę, wyspecjalizowaną służbę zdrowia oraz sport) wynika, że liczba miejsc w obiektach
sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym w Poznaniu jest niższa tylko od Warszawy
i Wrocławia. Tym, co zwraca uwagę jest fakt, że wśród miast wojewódzkich miasta takie jak
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wspomniana wcześniej Warszawa i Wrocław, a także Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź,
Rzeszów posiadają większy niż Poznań odsetek liczby miejsc w obiektach sportowych, które są
dopiero w realizacji.
W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku znajduje się przydatne,
z punktu widzenia tego opracowania, podsumowanie dotyczące najważniejszych zamierzeń
rozwojowych wynikających z dokumentów strategicznych samorządów w województwie
wielkopolskim. Biorąc pod uwagę wszystkie samorządy, wśród 19 wyróżnionych dziedzin, sport
znalazł się na stosunkowo wysokim 7. miejscu, za komunikacją, infrastrukturą komunalną, ochroną
środowiska, oświatą i nauką, kulturą oraz turystyką. Kwestia sportu pojawia się w strategii
dwukrotnie, w pierwszym i czwartym celu strategicznym (w sumie są cztery cele strategiczne). Na
cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku, składa się osiem celów
operacyjnych, w których cel operacyjny 1.6 Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji
poznańskiej jako ośrodka metropolitarnego o znaczeniu europejskim dotyczy m.in. sportu. Cel ten
ma być realizowany m.in. przez rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych o
charakterze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Rozwój funkcji sportowych na tych
poziomach nie jest możliwy bez odpowiedniej infrastruktury sportowej o charakterze
ponadlokalnym. Drugi raz zagadnienie sportu pojawia się w celu strategicznym 4. Wzrost spójności
i bezpieczeństwa społecznego w jednym z jego siedmiu celów operacyjnych, a mianowicie w celu
operacyjnym 4.7 Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu: „Sport i rekreacja
pełnią dwojaką rolę w rozwoju regionu. Z jednej strony stanowić powinny jedną z dziedzin
gospodarki, a z drugiej, są sposobem poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Cel ten realizowany
będzie przede wszystkim poprzez: inwestycje poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji,
inwestycje w przedsiębiorstwa świadczące usługi w tym zakresie, programy aktywizujące
mieszkańców dla sportu i rekreacji.”
W dokumencie Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 zapisany
został się program strategiczny 4.4. Metropolia sportu. Celem programu jest wzrost zainteresowania
sportem, upowszechnienie aktywności fizycznej, stworzenie możliwości sportowego
współzawodnictwa mieszkańców miasta i poszczególnych gmin metropolii, rozbudowa nowoczesnej
infrastruktury sportowej, w tym powstanie obiektów klasy międzynarodowej. Do najważniejszych
działań w kontekście infrastruktury sportowej należą działania:
4.4.1. Metropolitalna sieć infrastruktury olimpijskiej. Rozbudowa sieci obiektów sportoworekreacyjnych najwyższej klasy, które będą wykorzystywane przez sportowców krajowych
i zagranicznych w ramach przygotowań do ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów
sportowych z jednoczesnym umożliwieniem częściowego dostępu dla mieszkańców
metropolii.
4.4.2. Sport u podstaw. Tworzenie we wszystkich gminach sieci ogólnodostępnych obiektów
sportowych dla popularnych dyscyplin – ich wybór powinien nawiązywać do tradycji regionu,
zainteresowań mieszkańców i opierać się na masowym, rodzinnym charakterze.
Z kolei w programie 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej
w wizji sukcesu pojawia się zapis o zoptymalizowaniu lokalizacji ponadlokalnych elementów
infrastruktury społecznej, w tym sportu.
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W projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego znajdują się zapisy dotyczące rozwoju sportu o randze metropolitalnej. Część
z nich odnosi się do obiektów infrastruktury sportowej, a mianowicie: przebudowa Toru
wyścigowego „Poznań” oraz podniesienie jego znaczenia do centrum sportów motorowych,
rozbudowa kompleksu sportowo–rekreacyjnego wokół Areny (modernizacja hali, budowa boisk
sportowych i nowoczesnych placów zabaw, modernizacja torów łuczniczych i basenu letniego),
budowa wielofunkcyjnej hali sportowo–widowiskowej (10 – 15 tys. widzów), rozbudowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Golęcinie, zwiększenie znaczenia Toru Regatowego Malta, jako centrum
sportów wodnych, rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności kompleksu sportowo-rekreacyjnego
wokół Stadionu Miejskiego.

Diagnoza infrastruktury sportowej
Zakres przestrzenny opracowania stanowi miasto Poznań i 21 gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Dane na temat stanu infrastruktury sportowej w metropolii
pochodzą z 30 czerwca 2014 roku. Informacje dotyczące obiektów infrastruktury sportowej
uzyskano z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz urzędów miast i gmin. Dane te dotyczyły liczby, rodzaju oraz lokalizacji
poszczególnych obiektów infrastruktury sportowej.
Rekomendowana w Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej
(2012) inwentaryzacja bazy sportowej nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym,
która uwzględniałaby czas budowy obiektu, okres jego maksymalnej eksploatacji oraz liczbę osób
mogących skorzystać z obiektu, nie została zrealizowana. Taki katalog obiektów ułatwiłby
sprecyzowanie zapotrzebowań w zakresie budowy nowych obiektów sportowych oraz ustalenie
inwestycji priorytetowych, w tym także modernizację obiektów istniejących.
Największy udział w strukturze rodzajowej obiektów sportowych posiadają korty tenisowe,
sale gimnastyczne, a najmniejszy hale widowiskowo-sportowe i kryte pływalnie (ryc. 41).
W diagnozie stanu istniejącej infrastruktury sportowej skoncentrowano się na podstawowych
obiektach sportowych, a mianowicie stadionach sportowych, boiskach piłkarskich, płytach
piłkarskich, halach widowiskowo-sportowych (44x22 m i większe), halach sportowych (36x18/19 m),
salach gimnastycznych (24x12 m), salkach gimnastycznych (18x9 m i mniejsze), krytych pływalniach
i kortach tenisowych. Wyżej wymieniona infrastruktura sportowa na terenie Metropolii Poznań liczy
712 obiektów, z których 300 (42,8%) zlokalizowanych jest na terenie Poznania (ryc. 38.). Wśród gmin
z największą liczbą obiektów sportowych są: Kórnik (37), Swarzędz (31), Rokietnica (29), Skoki (27),
a najmniejszą: Suchy Las i Dopiewo (9), Kostrzyn Wlkp. i Mosina (10), Kleszczewo (11).
Podstawowe wskaźniki poziomu rozwoju infrastruktury sportowej (liczba mieszkańców/obiekt
sportowy oraz liczba obiektów sportowych/km2) zostały przedstawione na rycinie 42.
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Ryc. 40. Struktura rozmieszczenia podstawowych obiektów sportowych w jednostkach Metropolii
Poznań (2014 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin i DSiT UMWW.

Ryc. 41. Struktura rodzajowa obiektów sportowych w Metropolii Poznań (2014 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin i DSiT UMWW.
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Ryc. 42. Wskaźniki poziomu rozwoju infrastruktury sportowej w Metropolii Poznań (2014 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów gmin, DSiT UMWW i GUS.

W województwie wielkopolskim funkcjonuje „Program rozwoju bazy obiektów sportowych
województwa wielkopolskiego” kierowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. W ramach tego projektu od 2000 roku dofinansowano wybudowanie lub
wyremontowanie 212 obiektów sportowych na terenie województwa wielkopolskiego, z czego 36
na obszarze Metropolii Poznań. W najbliższym czasie na terenie metropolii powstaną: hala
widowiskowo-sportowa (53x36x9 m) Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Przystań, boisko
wielofunkcyjne (44x22 m) w Puszczykowie przy ul. Kościelnej 7, boisko wielofunkcyjne (90x60,
sztuczna trawa) w Suchym Lesie, rejon ul. Fortecznej, kryta pływalnia (25x12,5 m) w Tarnowie
Podgórnym przy ul. Nowa/Solidarności (w ramach AQUAPARKU).
Zgodnie z przyjętą na wstępie definicją obiektu infrastruktury sportowej o charakterze
ponadlokalnym, do takich obiektów na terenie Metropolii Poznań można zaliczyć zlokalizowane na
terenie Poznania Termy Maltańskie, Tor Regatowy Malta, INEA Stadion, Arenę, Park Tenisowy
Olimpia oraz Tor Poznań w Przeźmierowie.
Termy Maltańskie
Na terenie Term Maltańskich znajduje się basen sportowy o długości 50 m (jeden z dwunastu
basenów olimpijskich w Polsce) z trybunami mogącymi pomieścić 4000 osób. Na tym obiekcie
mogą odbywać się imprezy rangi mistrzostw Świata i Europy. Obok znajduje się basen
o głębokości 5 m z wieżą do skoków. W basenie tym mogą odbywać się zawody sportowe rangi
mistrzowskiej w wielu dyscyplinach wodnych m.in. pływaniu synchronicznym, piłce wodnej,
freedivingu, nurkowaniu itd.12
12
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Tor Regatowy Malta
Tor Regatowy Malta, zlokalizowany w centrum miasta na Jeziorze Maltańskim, to jeden z
najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu na świecie: pozwala na rozgrywanie zawodów
rangi mistrzowskiej w następujących sportach wodnych – w kajakarstwie, kanadyjkarstwie,
wioślarstwie, smoczych łodziach. Tylko od 2010 roku na Torze Regatowym Malta odbyło się 15
imprez mistrzowskich: MŚ Seniorów w Kajakarstwie (2010), PŚ w kajakarstwie (2011, 2012,
2013), MŚ weteranów w wioślarstwie (2011), Kwalifikacje Olimpijskie w kajakarstwie (2012),
MŚ w para-kajakarstwie (2012), MŚ w Kajak Polo (2012), ME Juniorów i U23 w Sprincie
Kajakowym (2013), Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Master w wioślarstwie (2013), ME
w Kajak Polo (2013), Akademickie ME w wioślarstwie (2013), Otwarte Międzynarodowe
Mistrzostwa Masters (2014), MŚ w Smoczych Łodziach (2014)13.
INEA Stadion
Stadion piłkarski jest własnością miasta, a na co dzień użytkuje go Lech Poznań, drużyna
ekstraklasy. Znany jako Stadion Miejski w Poznaniu lub po prostu „Bułgarska” (potoczna nazwa
używana przez kibiców Lecha), oficjalnie od 14 czerwca 2013 roku nazywa się INEA Stadion.
Stadion, wybudowany w latach 1968 – 80, przeszedł gruntowną modernizację w latach
2003 – 2010. Był jedną z czterech polskich aren rozgrywanego na terenie Polski i Ukrainy EURO
2012.
Arena
Hala widowiskowo-sportowa Arena, oddana do użytku w 1974 r., lata świetności w sporcie ma
już za sobą. Już od kilku lat żadna poważna impreza sportowa o międzynarodowym charakterze
nie odbyła się w Poznaniu. Ostatni mecz popularnej wśród polskich kibiców Ligi Światowej
siatkarzy w poznańskiej Arenie został rozegrany 28 lipca 2008 roku, a ME w koszykówce
mężczyzn w dniach 7 – 9 września 2009 roku. Obecnie Arena wykorzystywana jest na koncerty,
ale przeważnie na targi mieszkaniowe, ślubne, czy też minerałów i muszli. Sporadycznie
organizowane są zawody sportowe.
Park tenisowy Olimpia
Największy ośrodek tenisowy w Poznaniu, w którym znajduje się 12 kortów. Jest gospodarzem
międzynarodowego turnieju Poznań Porsche Open.
Tor Poznań
Zlokalizowany w Przeźmierowie tor wyścigowy dla samochodów, motocykli i kartów, gości
wiele imprez o charakterze ponadlokalnym. Jeździł na nim m.in. Robert Kubica.
Do silnych stron infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym należy zaliczyć:
bogactwo rodzajów obiektów sportowych, basen olimpijski (Termy Maltańskie) na najwyższym
poziomie europejskim, stadion piłkarski na najwyższym poziomie europejskim, Tor Regatowy Malta
- obiekt na najwyższym poziomie światowym oraz stosunkowo dobrą dostępność transportem
publicznym do większości obiektów.
Do słabych stron infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym należy zaliczyć: brak
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, wymagający remontu stan Areny, brak, postulowanego
przez lokalne środowisko motorowe, stadionu żużlowego oraz brak nowoczesnego stadionu
lekkoatletycznego (oba w planach na obszarze Golęcina). Z względu na lokalizacje w pobliżu gęstej
13

Źródło: strona internetowa POSiR Oddział Malta www.malta.poznan.pl (dostęp 30.08.2014)
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zabudowy, większość dużych obiektów sportowych nie dysponuje odpowiednią liczbą miejsc
parkingowych.
Istotnymi dokumentami w kontekście zagadnienia infrastruktury sportowej o charakterze
ponadlokalnym są Strategia rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 oraz Strategia rozwoju Miasta
Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013.
W dokumencie powstałym w 2009 roku sportowi został poświęcony program strategiczny
„Sportowy Poznań”. Celem programu było m.in. zwiększenie znaczenia Miasta Poznania jako
rozpoznawalnego za granicą ośrodka sportu Cel ten wpasowywał się w założenia niniejszego
opracowania. Realizacja celów programu miała nastąpić w wyniku m.in. następujących planowanych
działań/projektów: rozbudowę infrastruktury sportowej, aktywność w staraniach o organizację
międzynarodowych imprez sportowych – utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu
w Polsce oraz zaistnienie w świadomości jako centrum sportu na świecie, doskonalenie poziomu
i profesjonalizmu funkcjonowania poznańskich klubów, których działalność w przyszłości ma
zaowocować udziałem w rozgrywkach ponadkrajowych i organizacją imprez sportowych o znacznie
wyższej randze i atrakcyjności dla mieszkańców oraz sport jako element tożsamości miasta Poznania
i instrument kreowania jego wizerunku.
Istotnym działaniem dla polityki przestrzennej jest więc dalsza rozbudowa infrastruktury
sportowej, która pozwoli na utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu w Polsce,
a w wybranych dyscyplinach, także w Europie i na świecie. Wspomniane działania sprawiłyby, że
sport stałby się elementem tożsamości miasta Poznania i instrumentem kreowania jego wizerunku.
Podkreślana w programie rozbudowa infrastruktury sportowej miała obejmować m.in. następujące
obiekty o charakterze ponadlokalnym: 1) wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowowidowiskowej mieszczącej kilkunastotysięczną widownię (10 000 – 15 000), by móc organizować
imprezy sportowe o najwyższej randze – MŚ, ME do 2014 roku, 2) przejęcie terenów kompleksu
sportowo-rekreacyjnego na Golęcinie od Policji oraz jego rozbudowa do 2011 roku, 3) podniesienie
znaczenia Toru Regatowego Malta jako centrum sportów wodnych, 4) modernizacja torów
łuczniczych koło Areny, 5) podniesienie znaczenia „Toru Poznań” jako centrum sportów motorowych
do 2015 roku, 6) modernizacja boisk i rozbudowa boisk do hokeja na trawie przy ul. Promienistej do
2014 roku. Takie obiekty infrastruktury sportowej z pewnością miałyby charakter ponadlokalny
i spowodowałyby wzrost roli Poznania na arenie sportowej.
Kolejnym ważnym elementem programu strategicznego „Sportowy Poznań” była aktywność w
staraniach o organizację międzynarodowych imprez sportowych – utrzymanie roli Poznania jako
ważnego ośrodka sportu w Polsce oraz zaistnienie w świadomości jako centrum sportu w Europie
(proces ciągły, 2010 - 2030).
Aktualizacja Strategii rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 dokonana w 2013 roku
praktycznie zmarginalizowała rolę sportu w życiu miasta. W przedstawionej we wstępie wizji
Poznania w 2030 roku można zauważyć brak jakiejkolwiek wzmianki o sporcie. Dalsza analiza
dokumentu tylko potwierdza rezygnację Poznania z utrzymywania przez Poznań czołowej pozycji
w sporcie wśród miast Polski: zrezygnowano całkowicie z realizacji programu strategicznego
„Sportowy Poznań”. Program został ze strategii usunięty. Tuż po realizacji ważnej imprezy
sportowej, jaką bez wątpienia było EURO 2012, gdzie Poznań był jednym z 4 polskich miastgospodarzy i która zakończyła się sukcesem, w związku z czym mogła być magnesem przyciągającym
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kolejne najważniejsze imprezy sportowe świata, zrezygnowano z przedstawienia dalszej wizji
rozwoju sportu o randze metropolitalnej w Poznaniu.
W dokumencie z 2013 roku zapisane są następujące szczegółowe rekomendacje dotyczące
obszaru sportu i rekreacji: 1) budowa nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym dla ludzi
starszych oraz dla mieszkańców niezrzeszonych w klubach sportowych, 2) lepsze wykorzystanie
poznańskich obiektów sportowych oraz organizacja masowych imprez i wydarzeń sportoworekreacyjnych, 3) budowa nowych ścieżek rowerowych, tworzenie kolejnych wypożyczalni dla
rowerów. Sformułowane w ten sposób rekomendacje jasno wskazują, że w Poznaniu w ciągu
zaledwie 5 lat całkowicie zmieniono podejście do kwestii sportu. Odważne, ale realne założenia
z2009 roku, których realizacja postawiłaby Poznań na czołowym (jeśli nie pierwszym) miejscu wśród
miast Polski w liczbie, pojemności i funkcjonalności posiadanych obiektów infrastruktury sportowej,
zdolnych do goszczenia największych imprez sportowych, ustąpiły miejsca zachowawczym
i utrzymującym obecny stan działaniom mającym na celu wsparcie jedynie sportu powszechnego.
Przyjęcie takich założeń zaprzepaszcza tradycje kultywowane w Poznaniu przez dziesiątki lat,
jak również utrudni realizację dużych inwestycji w infrastrukturę sportową o znaczeniu
ponadlokalnym np. budowę dużej hali widowiskowo-sportowej, której Poznaniowi brakuje. Takie
zapisy w strategii rozwoju utrudnią także rozwój biznesu, którego waga dla Poznania jest bardzo
duża. Sport profesjonalny jest doskonałym nośnikiem informacji wykorzystywanym w promocji.
Analiza strategii rozwoju poszczególnych gmin Metropolii Poznań pod kątem zapisów
dotyczących istniejącej i planowanej infrastruktury sportowej została przedstawiona w tab. 63.
Uwzględniono informacje dotyczące celów lokalnych i ponadlokalnych (znalazły się w strategiach
trzech gmin: Buku, Czerwonaka i Murowanej Gośliny), istnienie basenu i hali widowiskowosportowej oraz inne zapisy dotyczące infrastruktury sportowej znajdujące się w opracowaniach.
Tab. 64. Infrastruktura sportowa w strategiach rozwoju gmin Metropolii Poznań
cele lokalne

Gmina

Buk

x

Czerwonak

x

cele ponadlokalne

basen

x (funkcja łącznika między powiatami (centrum
o
kulturalno-sportowe)
szanse SWOT)
x (Trzaskowo: plany x (możutworzenia profesjonal- liwa roznego pola do gry w golfa) budowa)

hala widowiskowo-sportowa

inne

x

hale sportowe
strony)

o

dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa

Dopiewo

x

-

o

x

Kleszczewo

-

-

-

x

Komorniki

x

-

o

x

Kostrzyn Wlkp
Kórnik

x

-

x

x
x

Luboń

x

-

-

x

(mocne

pożądana budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych
silne strony: doskonale
rozwinięta infrastruktura
sportowa
wystarczająca
efektywność infrastruktury sportowej

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

385

5. STAN I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

Gmina

Mosina

cele lokalne
x

Murowana Goślina

x

Oborniki Wlkp

-

cele ponadlokalne

X
x (Murowana Goślina
centrum siatkówki w
Metropolii Poznań)
-

hala widowiskowo-sportowa

inne

o

x

wystarczająca liczba boisk
piłkarskich w dobrym stanie

o

x

-

x

-

-

basen

Pobiedziska

x

-

-

x

Puszczykowo

x

-

o

o

Rokietnica

x

-

-

o (x)

Skoki
Stęszew

x
-

-

-

x
-

Suchy Las

x

-

x

x

Swarzędz

x

-

x

x

Szamotuły

x

-

x

x

Śrem

x

-

x

o

Tarnowo Podgórne

x

-

o (w realizacji)

x

silne strony: dogodna infrastruktura do uprawiania sportu
silne strony: rozwinięta
baza sportowa, istniejące
tereny pod inwestycje
sportowe
mocne strony: lepsza baza
sportowa po wybudowaniu hali
mocne strony: dobrze rozwinięta
infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
silne strony: bogata infrastruktura sportowa
silne strony: rozwijająca
się infrastruktura sportowa
dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa jest
mocną stroną gminy
(SWOT)

Objaśnienia znaków: x występowanie, o w planach, - brak wzmianki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy strategii rozwoju gmin w Metropolii Poznań.

Kierunki rozwoju infrastruktury sportowej
Celem działań kierunkowych dotyczących obiektów infrastruktury sportowej o charakterze
ponadlokalnym jest czołowa pozycja Metropolii Poznań względem innych polskich metropolii oraz
wyróżniająca pozycja wśród metropolii średniej wielkości (0,5 – 1 mln mieszkańców) w Europie.
Cele szczegółowych działań kierunkowych są następujące:
wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej (o szerokim wachlarzu zastosowania
– różne dyscypliny sportowe, koncerty, spektakle, festiwale), warianty lokalizacji: 1. teren
Stadionu im. Szyca, 2. Park Kasprowicza, 3. Bułgarska/Ptasia,
budowa pola golfowego (Trzaskowo, gmina Czerwonak, lokalizacja wskazana w strategii
rozwoju gminy),
modernizacja Areny,
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modernizacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie,
modernizacja stadionu żużlowego na Golęcinie,
budowa profesjonalnego pola golfowego w Trzaskowie (gmina Czerwonak).
Największym priorytetem miasta Poznania w perspektywie 2030 r. w zakresie obiektów
infrastruktury sportowej powinno być wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej.
Poznań, jedno z największych miast Polski, zasługuje na przyzwoity obiekt sportowy tego typu. Po
pierwsze, szanse Poznania na organizację imprezy sportowej o międzynarodowym charakterze,
wymagającej posiadania hali widowiskowo-sportowej, są znikome. Po drugie, nowoczesna hala
widowiskowo-sportowa posiada szerokie zastosowanie – różne dyscypliny sportowe, koncerty,
spektakle, festiwale itd. Po trzecie, istnieje możliwość komercyjnego wykorzystania (sprzedaż praw
do nazwy hali, wynajem powierzchni reklamowych, wynajem sal konferencyjnych), która jest na tyle
duża, że taki obiekt nie tylko ma szansę na samofinansowanie, ale również na zysk. Czynniki
lokalizacji hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu w poszczególnych wariantach lokalizacji zostały
przedstawione w tabeli 65.
Tab. 65. Hala widowiskowo-sportowa w Poznaniu – czynniki lokalizacji
Czynnik

Stadion im.
Szyca

Okolice Parku
Kasprowicza

Bułgarska/Ptasia

Dostępność transportem
publicznym

Autobus

+

+

+

Tramwaj

+

+

+

Dostępność transportem
indywidualnym

Miejsca
parkingowe

-

-

-

Bliskość
autostrady

+

-

-

Dostępność parku/wolnej przestrzeni
(możliwość ewakuacji)

+

+

+

Odległość

Od centrum

+

+

-

Od dworca
PKP/PKS

+

+

-

-

+

-

Kolizja z zabudową mieszkaniową
Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona w tabeli 66. charakterystyka wybranych hal widowiskowo-sportowych w Polsce
uwypukla różnice między starszymi halami (Hala Stulecia, Arena, Hala Torwar) a nowszymi (Atlas
Arena, Ergo Arena, Kraków Arena). Te drugie mają większą pojemność, a przede wszystkim
pozwalają na rozgrywanie większej liczby dyscyplin sportowych. Ponadto ich zaplecze, a mianowicie
punkty gastronomiczne, sanitariaty, szatnie, sale konferencyjne, siłownie są na dużo wyższym
poziomie. Koszt budowy takiej hali stanowi mniej niż 50% kosztu budowy stadionu piłkarskiego,
a możliwość wykorzystania i funkcjonalność są większe.
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Tab. 66. Charakterystyka wybranych hal widowiskowo-sportowych w Polsce
Nazwa
obiektu

Miasto

Hala
Wrocław
Stulecia
Arena

Poznań

Hala
Torwar

Warszawa

Atlas
Arena

Ergo
Arena

Liczba miejsc
Data
stałe+wysuwane/
Dyscypliny sportowe
otwarcia
maksymalna
1913
8000
koszykówka, piłka siatkowa

b.d.

Koszt
budowy
(w mln zł)
b.d.

Miejsca
parkingowe

28.06.1974

4200/5500

koszykówka, piłka siatkowa,
piłka ręczna, futsal

400

b.d.

b.d.

4000/4800

koszykówka, piłka siatkowa,
hokej na lodzie, łyżwiarstwo
figurowe, jeździectwo

b.d.

b.d.

Łódź

26.06.2009

10 049/13 806

koszykówka, piłka siatkowa,
lekkoatletyka, gimnastyka,
sporty walki, tenis, hokej na
lodzie

b.d.

287

Gdańsk/
Sopot

18.08.2010

11 409/15 000

piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, tenis, tenis stołowy, jeździectwo, sporty
walki, lekkoatletyka, hokej na
lodzie

800

346

12.05.2014

15 328/20 000

koszykówka, piłka siatkowa,
piłka ręczna, futsal, badminton, sporty walki, podnoszenie ciężarów, hokej, łyżwiarstwo figurowe, szermierka,
tenis stołowy, tenis ziemny,
gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, hokej na lodzie,
łyżwiarstwo figurowe, shorttrack, curling, łyżwiarstwo
szybkie

1341
(garaże)

363

Kraków Kraków
Arena

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto, w każdej gminie powinien znajdować się gminny ośrodek sportu, który stanowiłaby
hala widowiskowo-sportowa (takowej brakuje w 5 gminach) oraz pływalnia kryta (takie funkcjonują
w 7 gminach oraz w Poznaniu, kolejne 7 gmin wskazuje na konieczność budowy w strategiach
rozwoju).
Do szans realizacji działań kierunkowych należą: możliwość organizacji imprez sportowych
o międzynarodowym charakterze wymagających posiadania hali widowiskowo-sportowej (mityngi
lekkoatletyczne, imprezy mistrzowskie w koszykówce, siatkówce itd.), powrót tradycji żużlowych do
Poznania.
Do barier realizacji działań kierunkowych należą: konieczność poniesienia sporych nakładów
finansowych, niechęć społeczeństwa do powstania nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej po
doświadczeniach związanych ze słabo wykorzystywanym stadionem piłkarskim przy ul. Bułgarskiej.
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Mapa 74.
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Toamsz Kaczmarek, Łukasz Mikuła

6. Kierunki rozwoju Metropolii Poznań synteza
Koncepcja rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań prezentuje ujęcie zintegrowane, które
dotyczy trzech aspektów:
1. integracji przestrzennej, polegającej na powiązaniu uwarunkowań i czynników rozwoju 22
lokalnych jednostek terytorialnych i wyznaczenie dla nich wspólnych kierunków rozwoju,
równoważąc możliwości potrzeby, szanse i zagrożenia rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego
w skali całej metropolii;
2. integracji sektorowej, uwzględniającej koincydencję przestrzenną różnych funkcji:
przyrodniczych, mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych i wypoczynkowych, w celu
unikania kolizji przestrzennych, w tym związanych z niespójnością planowania na granicach
gmin.;
3. integracji planowania strategicznego i przestrzennego, polegającej na powiązaniu kierunków
rozwoju przestrzennego z metropolitalnym planowaniem strategicznym, w tym Strategią
rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 oraz Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
W opracowaniu za nadrzędny cel rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań przyjęto
kształtowanie ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalne
zagospodarowanie przestrzeni, stosownie do europejskich norm środowiskowych, krajobrazowych
i urbanistycznych oraz w zgodzie z potrzebami mieszkaniowymi, produkcyjnymi i wypoczynkowymi
obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców metropolii. Cel ten został zapisany w osi strategicznej
Gospodarka przestrzenna i środowisko w Strategii rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia
Poznań 2020.
Główne cele opracowania nawiązują do podstawowych filarów rozwoju nowoczesnej
metropolii, którymi są:
1. Podniesienie konkurencyjności metropolii w sieci osadniczej kraju i Europy
2. Wzrost spójności przestrzenno-funkcjonalnej metropolii.
W celu osiągnięcia wskazanych wyżej celów, w ślad za strategicznymi i planistycznymi
dokumentami Europejskimi (Europa 2020) i krajowymi (KPZK 2030, KSRR 2020) sformułowano
następujące zasady rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań (zob. rozdział 2.3.):
1. Zasada zintegrowanego planowania.
2. Zasada zrównoważonego rozwoju.
3. Zasada racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego.
4. Zasada zwartej metropolii.
5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów pod
nową zabudowę.
6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych terenów
inwestycyjnych.
7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych.
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8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii.
9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych.
10. Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania infrastrukturą
komunalną.
W oparciu o wskazane wyżej zasady sformułowano syntezę ustaleń kierunkowych dla
Metropolii Poznań. Składa się ona z czterech podstawowych części tematycznych, odnoszących się
do zagadnień:
kierunków zagospodarowania terenów
funkcji metropolitalnych i usług społecznych
systemu transportowego
infrastruktury technicznej
W odniesieniu do każdego z tych tematów wskazano podstawowe zasady, którymi
posługiwano się przy formułowaniu ustaleń, a także sposób, w jaki przyczyniają się one do realizacji
celów głównych: wzrostu konkurencyjności i spójności metropolii. Kartograficzną ilustracją syntezy
jest wykonana w skali 1:50 000 mapa pt. Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań –
synteza, stanowiąca załącznik V do niniejszego opracowania. Mapa zawiera najważniejsze ustalenia
kierunkowe, priorytetowe funkcje i sposoby zagospodarowania Metropolii Poznań w perspektywie
2030 r.

Kierunki zagospodarowania terenów
W zakresie kierunkowego przeznaczenia terenów w Metropolii Poznań ustalenia Koncepcji
wpisują się w dążenie do podnoszenia konkurencyjności metropolii poprzez wykorzystanie rezerw
terenowych, wskazanie korzyści z koncentracji aktywności inwestycyjnej wokół już
zagospodarowanych terenów oraz wykorzystanie synergii ich potencjałów. Zwiększa to atrakcyjność
inwestycyjną metropolii dla lokalizacji i rozwoju krajowego i międzynarodowego kapitału. Równie
istotne jest tworzenie atrakcyjnego środowiska zamieszkania, poprzez wskazanie terenów
mieszkaniowych o dobrej dostępności komunikacyjnej oraz możliwościach ich uzbrojenia.
W wyniku realizacji kierunków rozwoju nastąpić powinien także wzrost spójności
przestrzenno-funkcjonalnej metropolii, poprzez:
1. wskazanie działań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego
oraz walorów kulturowych, w tym terenów kwalifikowanych do objęcia różnymi formami
ochrony przyrody; ochrona i gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym ma na celu
wykorzystanie jego usług ekosystemowych produkcyjnych (rolnictwo, leśnictwo),
regulacyjnych (ochrona środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym) oraz
wypoczynkowych (dla celów sportu, rekreacji i turystyki), zgodnie z zasadą racjonalnego
wykorzystania środowiska przyrodniczego;
2. terytorialne równoważenie rozwoju metropolii i tworzenie warunków do rozprzestrzeniania
się czynników rozwoju i funkcji metropolitalnych w wyniku podejmowania działań
gwarantujących równowagę przestrzenną (ład przestrzenny) i funkcjonalną poprzez
powiązanie i uzupełnianie się funkcji (produkcyjnych, transportowych i usługowych) w skali
w całej metropolii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
3. intensyfikację procesów rewitalizacyjnych w obszarach śródmiejskich, na terenach
poprzemysłowych, pokomunikacyjnych, powojskowych i in., zgodnie z zasadą pierwszeństwa
regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem terenów pod nową zabudowę;
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4. ograniczenie rozlewania się zabudowy poza zwarte tereny osadnicze i intensyfikację procesów
urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych oraz w ich w pobliżu, wzdłuż
istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, w tym szlaków kolei metropolitalnej,
zgodnie z zasadą zwartego miasta;
5. przeznaczenie zasobu terenów pod funkcje mieszkaniowe oraz rozwój dużych inwestycji
oparte na podstawie prognoz demograficznych i zgodnie z zasadą bilansowania potrzeb
społeczno-gospodarczych w planowaniu nowych terenów inwestycyjnych.
Jednym z podstawowych celów rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań jest zapewnienie
trwałości i spójności szkieletu przyrodniczego. Na mapie syntetycznej wskazano jego elementy
o znaczeniu priorytetowym, tj. Wielkopolski Park Narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody oraz obszary NATURA 2000. Pozostałe obszarowe formy ochrony przyrody oraz otuliny
WPN, parków krajobrazowych i rezerwatów jako elementy o znaczeniu istotnym przedstawiono
w postaci jednej zbiorczej warstwy. Zdecydowana koncentracja obszarów zielonej infrastruktury
w północnej (Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Oborniki, Pobiedziska, Skoki) i południowej
(Stęszew, Komorniki, Puszczykowo, Mosina, Kórnik, Śrem) części metropolii stanowi jedno
z najważniejszych uwarunkowań przestrzennych i w bezpośredni sposób wpływa na zaproponowane
kierunki rozwoju.
Obszary rekomendowane do zainwestowania wyznaczono na podstawie dwóch zasadniczych
przesłanek:
minimalizacji negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na środowisko
przyrodnicze (ograniczenie kolizji z obszarowymi formami ochrony przyrody i presja zabudowy
na tereny rolnicze z glebami wysokiej jakości) i społeczno-ekonomiczną (zmniejszenie kosztów
budowy infrastruktury technicznej, dróg oraz kosztów dojazdów mieszkańców),
pełnego zabezpieczenia terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych pod kątem
potrzeb rozwojowych metropolii.
Na potrzeby opracowania przyjęto następujące założenia prognostyczne do roku 2030 w skali
całej metropolii:
1. przyrost rzeczywisty ludności: + 100 000 os.
2. wzrost powierzchni mieszkalnej na 1 os. o ok. 20% do średniej 35 m2 na 1 os., co wymaga
dodatkowej chłonności: + 200 000 os.
Zgodnie z powyższymi założeniami pełne zaspokojenie popytu na tereny mieszkaniowe
w perspektywie 2030 r. wymaga wskazania jako priorytetowych obszarów o łącznej chłonności ok.
300 tys. os.
Wskazane na mapie kierunkowej tereny rekomendowane do rozwoju funkcji mieszkaniowej
pozwalają na zamieszkanie ok. 500 tys. osób, co nadal przekracza o 2/3 realnie prognozowane
zapotrzebowanie. Pozwala jednak zachować w odpowiednim zakresie możliwości funkcjonowania
mechanizmów rynkowych, a także zabezpiecza samorządy przed „naciskami” politycznymi,
społecznymi i ekonomicznymi, które mogłyby się pojawić w przypadku zaproponowania jeszcze dalej
idącego ograniczenia planowanej ekspansji przestrzennej. W przypadku terenów produkcyjnousługowych osiągnięto realistyczny wskaźnik zapotrzebowania na ich zagospodarowanie, wynoszący
30% łącznej powierzchni terenów o kierunkowym przeznaczeniu mieszkaniowym. Z jednej strony
dostępny zasób potencjalnego zainwestowania pozostaje dwa razy większy w stosunku do stanu
istniejącego, z drugiej jednak zmniejsza o 70% zdecydowanie przeszacowane plany rozwoju
lokalnych samorządów, zapisane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
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Wyznaczenie konkretnych terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych i produkcyjnousługowych oparto przede wszystkim na ustalonej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do roku 2030 zasadzie pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem
nowych terenów pod zabudowę oraz intensyfikacji procesów urbanizacyjnych na obszarach już
zagospodarowanych. Jako kluczowy obszar działań rewitalizacyjnych wskazano śródmieście
Poznania (obszar jednostek pomocniczych Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów
Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria). Śródmieście Poznania to nie tylko obszar koncentracji
obiektów dziedzictwa kulturowego, niezwykle istotnych dla współczesnego wizerunku metropolii,
jej atrakcyjności turystycznej oraz tożsamości mieszkańców, ale także lokalizacja wielu funkcji
metropolitalnych. Obszary uzupełniające rewitalizacji to centra mniejszych ośrodków miejskich
w metropolii (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Stęszew,
Swarzędz, Szamotuły, Śrem) oraz obszary poprzemysłowe i powojskowe poza śródmieściem
Poznania, a także obszar poprzemysłowy w Luboniu i obszar powojskowy w Biedrusku. Wskazane
wyżej przestrzenie uznano za priorytetowe w skali całej metropolii.
Tereny pod rozwój funkcji mieszkaniowych w lokalizacjach typu greenfield zasadniczo zostały
wskazane wyłącznie w obrębie lub w najbliższym sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych.
Odpowiada to współczesnej koncepcji rozwoju układów osadniczych w oparciu o zasadę budowy
zwartego i energooszczędnego miasta. Kluczowym elementem wizji rozwojowej zawartej
w niniejszej Koncepcji jest więc ograniczenie rozpraszania się zabudowy i oparcie dalszych procesów
urbanizacyjnych na istniejącym układzie osadniczym. Zdecydowanym priorytetem jest wypełnianie
luk i nieciągłości w istniejącej strukturze zabudowy oraz zapobieganie przypadkom zlewania się
zabudowy sąsiadujących ze sobą miejscowości.
Dla rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych wskazano kilka kluczowych obszarów, na których
już wcześniej pojawiła się intensywna aktywność inwestycyjna. W szczególności chodzi tu o:
okolice węzłów autostrady A-2 (Buk, Komorniki i Krzesiny),
korytarze wzdłuż dróg krajowych 92 (Tarnowo Podgórne, Swarzędz) i 11 (Suchy Las, Kórnik),
strefy inwestycyjne w Poznaniu (Franowo – Żegrze) i gminie Czerwonak (Bolechowo).
W ramach wyznaczania kierunków rozwojowych zdecydowano o pozostawieniu dużych
obszarów o predyspozycjach dla dalszego rozwoju rolnictwa jako wolnych od wszelkiego rodzaju
zabudowy. Koncentrują się one w następujących częściach metropolii:
1. północno – zachodniej (gminy Oborniki, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne),
2. zachodniej (gminy Buk i Stęszew),
3. wschodniej (gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska),
4. południowo-wschodniej (gminy Kórnik, Śrem).
Na terenach tych nie należy wskazywać żadnych kolejnych terenów inwestycyjnych przy
zmianach studiów gminnych do czasu zainwestowania potencjału już obecnie wskazanego w tych
dokumentach.

Funkcje metropolitalne i usługi publiczne
Jednym z kluczowych elementów kształtujących rangę Metropolii Poznań w krajowej
i europejskiej sieci osadniczej oraz podnoszenia jej konkurencyjności, jest utrzymanie i rozwój usług
metropolitalnych dla potrzeb mieszkańców oraz osób odwiedzających metropolię. W Koncepcji
skupiono się przede wszystkim na rozwoju funkcji metropolitalnych w sferze publicznej,
uzupełniając je o ważne dla obsługi ludności funkcje wielkopowierzchniowego handlu detalicznego.
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Na działalności usługowe wyższego rzędu składają się planowane inwestycje w służbie zdrowia,
edukacji, sporcie, turystyce i rekreacji oraz wskazanie terenów pod ich dalszy rozwój. Dla poprawy
spójności metropolii niezbędny jest rozwój sieci placówek usług społecznych w Poznaniu jako
centralnym ośrodku układu osadniczego metropolii. Wynika to z dostępności przestrzennej
i ekonomicznej Poznania i odpowiada potrzebom mieszkańców różnych części metropolii.
Koncentracja i dalszy rozwój funkcji metropolitalnych w Poznaniu, w szczególności w jego
śródmieściu, odpowiada wyzwaniom demograficznym miasta oraz zapobiega dekoncentracji funkcji
a w ślad za tym odpływowi miejsc pracy i zamieszkania poza centrum metropolii. Tym samym funkcje
metropolitalne (poza terenochłonnymi jak np. wielkie centra handlowe) nie powinny być
rozpraszane, a lokalizacje poza Poznaniem powinny być uzupełniające (komplementarne) a nie
konkurencyjne w stosunku do funkcji głównego miasta. Dotyczy to istotnych dla warunków życia
mieszkańców takich funkcji jak: edukacja ponadgimnzjalna i wyższa, specjalistyczne placówki służby
zdrowia, centra bezpieczeństwa publicznego, jak też infrastruktura sportu, turystyki i rekreacji.
Dążenie do racjonalnego nasycenia placówkami usługowymi, szczególnie obszarów intensywnie
urbanizowanych i o silnych zmianach demograficznych wynika z zasady budowy zwartego miasta
oraz dobrego dostępu do usług na obszarze całej metropolii.
Na mapie kierunkowej (załącznik V) wskazano obiekty związane z kluczowymi funkcjami
metropolitalnymi miasta Poznania i strefy podmiejskiej, w szczególności takimi, które dotyczą sfery
usług publicznych lub wymagają szczególnej polityki planistycznej. Do grupy tej zaliczono:
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
najważniejsze kompleksy obiektów dziedzictwa kulturowego,
kampusy uczelni wyższych,
szpitalne oddziały ratunkowe (SOR),
obiekty sportowe o znaczeniu ponadlokalnym,
centra handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 20 tys. m2,
Port Lotniczy Poznań – Ławica.
Wysoki potencjał kulturowy jest jedną z istotnych przewag konkurencyjnych Metropolii
Poznań, ważną dla budowania jej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Cennym zasobem
są zabytkowe układy urbanistyczno-architektoniczne, które zachowały się w 15 miejscowościach
regionu. Wśród zabytków sakralnych najliczniejszą grupę stanowią kościoły i klasztory, które
reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne charakterystyczne dla budownictwa
sakralnego, w tym także budownictwo drewniane. Wśród zabytków świeckich najliczniej
reprezentowane jest budownictwo o funkcjach rezydencjalnych. Silny akcent w krajobrazie
kulturowym stanowią zabytkowe zamki, pałace i dwory. W granicach metropolii jest ich ponad 100.
Zachowało się również wiele budowli użyteczności publicznej (siedziby władz, szkoły, banki, poczty,
szpitale, i in.). W grupie zasobów kulturowych znajdują się również muzea. W obrębie metropolii
jest ich ponad 50, z czego dwie trzecie w Poznaniu.
Na mapie syntetycznej wskazano tylko najważniejsze zespoły obiektów dziedzictwa
kulturowego, zaliczając do tej kategorii:
zespół Ostrowa Tumskiego i Śródki w Poznaniu (m.in. Katedra, Kościół NMP, Kościół Św. Jana
Jerozolimskiego, ICHOT – Brama Poznania, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci),
zespół Starego Miasta w Poznaniu (m.in. Ratusz, Kościół Farny, Kolegium Jezuickie, zabudowa
Starego Rynku, Zamek Przemysła, Muzeum Narodowe),
zespół Dzielnicy Zamkowej w Poznaniu (m.in. plac Adama Mickiewicza, Zamek Cesarski,
Collegium Maius i Collegium Minus UAM, Teatr Wielki),

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

395

6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA
zamek i park (arboretum) w Kórniku,
zespół pałacowy w Rogalinie,
Zamek Górków w Szamotułach,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
pocysterski zespół klasztorny w Owińskach.
Wyżej wymienione obiekty posiadają pierwszorzędne znaczenie, jeśli chodzi o rangę
dziedzictwa kulturowego metropolii oraz podstawę jej oferty w dziedzinie turystyki kulturowej
i stanowią priorytet w zakresie działań dla ich odnowy i utrzymania.
W zakresie nauki i szkolnictwa wyższego na mapie syntetycznej wskazano tylko największe
zespoły obiektów akademickich, pomijając liczne rozproszone pojedyncze budynki lub ich niewielkie
zgrupowania:
kampus UAM na Morasku,
kampus UP na Golęcinie i Sołaczu,
kampus PP na Piotrowie,
kampus UM w rejonie ul. Przybyszewskiego,
kampus śródmiejski, na który składają się obiekty UAM, UE, UM, AM w okolicy placu Adama
Mickiewicza.
Pomimo, iż nie wszystkie wymienione wyżej kompleksy mają już w tej chwili pełen wachlarz
cech charakterystycznych typowego „kampusu”, to jednak grupują zdecydowaną większość
potencjału akademickiego metropolii. Należy dążyć do dalszej koncentracji funkcji akademickich
w ich obrębie, a także do ich dalszego nierozpraszania (dotyczy to szczególnie śródmieścia)
Kluczowym elementem systemu ratownictwa medycznego są szpitalne oddziały ratunkowe
(SOR), których dostępność i rozmieszczenie w bezpośredni sposób (bardziej niż w przypadku szpitali
prowadzących procedury planowe) przekłada się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
metropolii. Stąd też zagadnienie lokalizacji SOR-ów znalazło się również na mapie syntetycznej.
Obecnie na terenie Metropolii Poznań funkcjonuje 6 szpitalnych oddziałów ratunkowych, z czego 3
zlokalizowane są w Poznaniu, a pozostałe w: Puszczykowie, Szamotułach oraz Śremie. 5 spośród 6
funkcjonujących na terenie Metropolii SOR posiada całodobowe lądowiska. Ponadto
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia znajdujący się przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu
posiada status Centrum Urazowego. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne przewidziane jest uruchomienie na terenie Metropolii Poznań dwóch
kolejnych szpitalnych oddziałów ratunkowych: w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu oraz w Specjalistycznym Zespole
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, którego stworzenie uzależnione jest od
powstania nowej siedziby Zespołu przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Z kolei budowa SOR w Szpitalu
Klinicznym im. Heliodora Święcickiego została zgłoszona do projektów strategicznych z zakresu
sektora zdrowia na lata 2014 – 2020.
Do obiektów infrastruktury sportowej o charakterze ponadlokalnym na terenie Metropolii
Poznań zalicza się:
Tor Regatowy Malta,
Termy Maltańskie,
INEA Stadion,
Hala Widowiskowo-Sportowa Arena,
Tor Samochodowy Poznań,
Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego – Ligowiec,

396
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA

kompleks sportowy na Golęcinie (stadion lekkoatletyczny, stadion żużlowy, park tenisowy).
Wskazane wyżej obiekty zdecydowanie różnią się od siebie poziomem nowoczesności i stanem
technicznym, od wysokiego standardu europejskiego (stadion piłkarski, Termy Maltańskie) do
potrzeby gruntownej modernizacji (hala Arena, kompleks na Golęcinie). Na mapie syntetycznej
wskazano także potencjalne miejsca lokalizacji kolejnych elementów infrastruktury sportowej
o charakterze metropolitalnym (w tym m.in. nowoczesna hala sportowo-widowiskowa). Częściowo
znajdują się one w sąsiedztwie obiektów już istniejących (m.in. Golęcin, Arena z Parkiem
Kasprowicza, INEA Stadion), częściowo zaś uzupełnić mogą kompleksy o charakterze akademickim
lub lokalnym (AWF – Dolna Wilda) albo powstać w miejscach zupełnie nowych (pole golfowe
w Trzaskowie, gm. Czerwonak).
Segment centrów i galerii handlowych (powyżej 8 tys. m2) reprezentuje w metropolii 47
obiektów, z czego 31 zlokalizowanych jest w Poznaniu, a 16 w gminach metropolii. Mają one
znaczenie ponadlokalne: dzielnicowe (w przypadku Poznania), gminne, ogólnomiejskie,
aglomeracyjne, a nawet regionalne. Wielkie centra handlowe określane jako centra II generacji
(powyżej 20 tys. m2), w liczbie 11 znajdują się głównie w Poznaniu, ponadto też w Swarzędzu
i Luboniu. Wśród nich, trzy obiekty o powierzchni ogólnej bliskiej 50 tys. m2, zalicza się do grupy
centrów handlowych III generacji, z uwagi na obszerną ofertę nie tylko handlową, ale i usługową,
kulturalną, rozrywkową i gastronomiczną. Wszystkie wyżej wymienione mają zasięg regionalny.
W metropolii zlokalizowane są także tzw. Retail Parki (parki handlowe), stanowiące koncentrację
kilku dużych hipermarketów różnych branż o łącznej powierzchni powyżej 20 tys. m2. Występują one
w gminie Tarnowo Podgórne (Swadzim) oraz w Poznaniu (na Franowie oraz przy granicy z gminą
Komorniki).
Mając na uwadze zasięg obsługi nowoczesnym handlem, cały obszar metropolii znajduje się
w strefie oddziaływania kilkunastu centrów handlowych o randze regionalnej (mimo ich generalnie
poznańskiej lokalizacji), obsługujących także tereny poza metropolią. W przypadku centrów
handlowych I generacji (8 – 20 tys. m2), północne i wschodnie części metropolii mają do nich
stosunkowo słaby dostęp (fragmenty gmin: Skoki, Oborniki oraz Pobiedziska i Kostrzyn). Cały obszar
metropolii, za wyjątkiem gminy Kleszczewo, znajduje się w zasięgu oddziaływania centrów
handlowych o randze miejskiej i gminnej. W przypadku obiektów gminnych (markety 400 – 2000 m2)
w większości przypadków nie obsługują one całego terytorium gminy. Wskazane w ten sposób
obszary względnego deficytu powierzchni handlowej zaliczono do potencjalnych obszarów
lokalizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży w przedziale 400 – 2000 m2, a w przypadku
dużych obszarów o gęstości zaludnienia powyżej 200 os/km2 w przedziale 2000 – 8000 m2 (mniejsze
centra i galerie handlowe w siedzibach intensywnie urbanizowanych gmin).

System transportowy
Wzmocnienie konkurencyjności Metropolii Poznań wymaga wskazania kierunków polepszenia
jej dostępności komunikacyjnej w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej, poprzez
zaplanowanie rozwoju sieci szlaków kolejowych i drogowych. Kluczowym zadaniem jest również
poprawa wewnętrznej spójności sieci transportowej metropolii, z preferencją dla rozwoju
zintegrowanej komunikacji publicznej, polepszającej dostępność miejsc zamieszkania, pracy, usług
i wypoczynku. W tym celu zaplanowano dopełnienie i uspójnienie sieci drogowej wraz

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

397

6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA
z infrastrukturą parkingową (park&ride), rozwój kolei metropolitalnej oraz sieci dróg rowerowych,
uwzględniając zintegrowanie wszystkich środków transportu, zgodnie z zasadą zwartego miasta
oraz zasadą energooszczędności struktur przestrzennych.
W zakresie infrastruktury transportowej Koncepcja zakłada docelową sieć drogową, której
podstawą będzie hierarchiczny układ pierścieniowy wokół miasta centralnego, zwany ramami. Na
podstawowy układ drogowy, zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Wielkopolskiego, składać się będą:
autostrada A2,
drogi ekspresowe S5 i S11,
droga krajowa stanowiąca obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania jako
przyszłościowe uzupełnienie sieci.
Powyższy układ, tzw. IV rama, umożliwi prowadzenie płynnego ruchu tranzytowego i lokalnego
na obszarze metropolii. Sprawne przemieszczanie się pomiędzy gminami graniczącymi z Poznaniem
oraz w samym Poznaniu zapewnić powinna także planowana III rama komunikacyjna w Poznaniu.
Rolą dróg wojewódzkich będzie zapewnienie odpowiedniej przepustowości na wjazdach do miasta
oraz tranzyt międzydzielnicowy (tzw. II rama) w Poznaniu. Uzupełnieniem szkieletu drogowego będą
drogi powiatowe, których sieć powinna przyczynić się do wzmocnienia spójności całego obszaru
i ułatwić dostępność do dróg i węzłów układu transportowego o znaczeniu metropolitalnym.
Poza siecią drogową miasta Poznania i układem ram przyjęto zachowanie istniejących szlaków
dróg krajowych i wojewódzkich i założenie, iż każde miasto powinno mieć w swojej bliskości drogę
krajową lub wojewódzką. Zmiany w sieci dróg powiatowych zaproponowano w celu dowiązania tych
dróg do nowych przebiegów dróg krajowych i wojewódzkich, a w kilku miejscach również dla
poprawy logiki sieci. Założono też prowadzenie regularnych linii autobusowych po drogach co
najmniej powiatowych oraz dążenie do przesunięcia szlaków dróg krajowych i wojewódzkich poza
teren zwartej zabudowy miast, z wyjątkiem Poznania, Lubonia (istniejąca autostrada) i Swarzędza
(droga nr 92).
Najważniejszymi zadaniami w celu realizacji docelowego układu drogowego w Metropolii
Poznań są:
rozbudowa autostrady A2 do 3 pasów ruchu na odcinku Poznań Zachód – Poznań Wschód;
budowa drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Poznań Północ – granica metropolii (Rożnowo)
oraz Kórnik Południe – granica metropolii (Dębiec, gm. Kórnik),
budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Poznań Zachód – granica metropolii (Wronczyn);
budowa drogi krajowej stanowiącej obwodnicę północno-wschodnią miasta Poznania na
odcinkach od węzła Kórnik Północ do węzła Poznań Wschód i od węzła Kleszczewo do węzła
Poznań Północ,
budowa III ramy komunikacyjnej jako obwodnicy Poznania,
przebudowa i rozbudowa układu dróg wojewódzkich, w tym m.in. budowa obwodnic: Obornik,
Szamotuł, Mrowina, Buku, Niepruszewa, Mosiny, Owińsk,
budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz podniesienie parametrów szlaków gminnych do
rangi dróg powiatowych, w tym m.in budowa obwodnic: Dopiewa, Swarzędza i Czapur czy też
budowa nowego mostu na Warcie w Luboniu.
W odniesieniu do tych zadań należy podkreślić problem niezgodności dokumentów
planistycznych na szczeblu gminnym i regionalnym oraz zróżnicowanie priorytetów jednostek
samorządowych tworzących metropolie, co do kolejności realizacji inwestycji.

398
5

KONCEPCJA
KONCEPCJAKIERUNKÓW
KIERUNKÓW ROZWOJU
ROZWOJUPRZESTRZENNEGO
PRZESTRZENNEGOMETROPOLII
METROPOLIIPOZNAŃ
POZNAŃ

6. KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII POZNAŃ – SYNTEZA

Działania w postaci rozbudowy i modernizacji infrastruktury szynowej mają na celu
stworzenie docelowego układu transportowego, który pozwoli na podniesienie jakości
przemieszczania się i poprawę dostępności transportu publicznego na obszarze metropolii, a także
będzie konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego. Przewidziane w koncepcji
działania docelowe, z uwagi na ograniczone środki przy wysokich nakładach finansowych mogą
niestety przekraczać horyzont 2030 r. Zgodnie z założeniami dokumentu sieć transportu kolejowego
na obszarze Metropolii Poznań zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Planuje się zachowanie
obecnego układu sieci kolejowej, której podstawą jest układ gwiaździsty z punktem centralnym
w Poznaniu (dla ruchu towarowego – w Poznaniu Franowie). Planuje się modernizacje linii/tras
i podnoszenie ich parametrów technicznych w odniesieniu do wszystkich linii wchodzących w skład
Poznańskiego Węzła Kolejowego (3, 271, 272, 341, 351, 353, 354, 369). Dodatkowo istniejąca sieć
kolei konwencjonalnej powinna zostać rozbudowana o linię kolejową do Tarnowa Podgórnego przez
terminal lotniczy na Ławicy. Kluczowym zadaniem związanym z rozwojem transportu kolejowego
będzie utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – jej celem ma być uzupełnienie oferty
przewozowej kolei w granicach Metropolii Poznań. Jakość tego przejazdu powinna być na tyle
wysoka, aby zachęcić dotychczasowych kierowców do skorzystania z pociągu, jednak jej uzyskanie
wymaga zapewnienia odpowiedniej prędkości, gwarancji dowozu i powrotu, oraz właściwego
kształtowania stacji i przystanków. Lokalizacje istniejących i planowanych stacji i przystanków PKM
wskazane zostały na mapie syntetycznej. Istotnym zagadnieniem związanym z systemem PKM
będzie integracja czasowa, przestrzenna i taryfowa różnych form transportu.
Ważnym, uzupełniającym elementem infrastruktury transportowej metropolii powinien stać
się spójny system dróg rowerowych. Wynika to z rosnącej roli roweru jako środka transportu nie
tylko w celach rekreacji, ale także w codziennych dojazdach do pracy i szkół. Działania kierunkowe
rozwoju infrastruktury rowerowej nawiązują do następujących celów szczegółowych:
1. poprawa istniejącego stanu infrastruktury rowerowej i dostosowanie jej do odpowiednich
standardów,
2. budowa spójnej, metropolitalnej sieci dróg rowerowych, łączących miasta i gminy z Poznaniem
oraz pomiędzy sobą,
3. rozbudowa systemu bike&ride oraz sieci roweru miejskiego,
4. przystosowanie transportu publicznego, w tym w szczególności Kolei Metropolitalnej, do
przewozu rowerów.
Realizacja wyżej wymienionych działań jest niezbędna dla osiągnięcia zwiększenia udziału
podróży rowerem na obszarze metropolii do 10% w perspektywie 2020 roku, a do 15%
w perspektywie 2030 roku, zgodnie z ambitnymi wytycznymi zawartymi w Strategii rozwoju
Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020.
Elementem metropolitalnej infrastruktury rowerowej powinna stać się rowerowa sieć
międzygminna powstała w wyniku połączenia przygranicznych odcinków sieci gminnych. Jej celem
jest utworzenie spójnego systemu szkieletowego, pozwalającego na przemieszczenia wewnątrz całej
metropolii oraz ukierunkowanego na Poznań. Drogi te powinny charakteryzować się podwyższonym
standardem co do jakości nawierzchni, szerokości oraz ograniczonej kolizyjności. Sieć szkieletowa
ma umożliwiać wygodne podróżowanie rowerem na dystansach 15 – 20 km, czyli około 1 godziny
podróży. Zasadniczo powinny to być drogi dla rowerów, a łączenie ich z ruchem pieszym powinno
mieć charakter wyjątkowy.
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Infrastruktura techniczna
Podstawowym celem Koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej jest racjonalizacja
rozmieszczenia jej sieci, względem istniejącego i przyszłego rozmieszczenia ludności i w oparciu
o zasadę energooszczędności struktur przestrzennych. Zwiększanie efektywności gospodarki
komunalnej jest również możliwe do osiągnięcia poprzez zintegrowane zarządzanie w obszarze
metropolii względnie jej części, stosownie do charakteru infrastruktury i siły powiązań
funkcjonalnych miedzy gminami, zgodnie z zasadą koordynacji planowania przestrzennego
i spójnego zarządzania infrastrukturą komunalną.
Na mapie syntetycznej wskazano kluczowe naziemne elementy ponadlokalnej infrastruktury
technicznej, w istotny sposób wpływające na sposób zagospodarowania terenów znajdujących się
w ich bliskim sąsiedztwie. Należą do nich:
linie elektroenergetyczne 400 kV i 220 kV wraz ze stacjami elektroenergetycznymi,
ujęcia wody i zbiorniki retencyjne kluczowe dla funkcjonowania Poznańskiego Systemu
Wodociągowego,
najważniejsze oczyszczalnie ścieków Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (Centralna
Oczyszczalnia Ścieków, Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków),
Elektrociepłownia Karolin jako podstawowe źródło ciepła sieciowego w metropolii,
najważniejsze obiekty gospodarki odpadami (składowisko w Suchym Lesie, Instalacja
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w budowie),
lotnisko wojskowe Krzesiny jako element infrastruktury wojskowej, mogący w przyszłości
zostać wykorzystany także do celów cywilnych.
Krajowy system sieci przesyłowych w Metropolii Poznań tworzą linie elektroenergetyczne 400
kV i linie 220 kV oraz cztery stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Poznań Południe, Kromolice,
Czerwonak. Kierunki rozwoju sieci przesyłowej w Metropolii Poznań określone zostały w Planie
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na
lata 2010 – 2025 opracowanego przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (PSE).
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE Oddział w Poznaniu, planuje się realizację
następujących zadań:
budowa nowej Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Plewiska BIS,
rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska,
zawieszenie drugiego toru 400 kV na linii Kromolice -Ostrów,
wybudowanie linii 2 x 400 kV częściowo po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska – Krzewina
wybudowanie całkowicie nowej linii 2 x 400 kV relacji Plewiska BIS – Zielona Góra.
modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak,
uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220
kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe.
Największym dysponentem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w metropolii jest spółka
Aquanet SA, do której należy Poznański System Wodociągowy i Poznański System Kanalizacyjny.
PSW i PSK są największymi elementami infrastruktury wodno-ściekowej o charakterze
metropolitalnym. Pozostałe sieci w większości mają charakter lokalny. Woda do sieci wodociągowej
trafia z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. Zgodnie z danymi RZGW w granicach metropolii
w 2013 roku zlokalizowanych było 377 ujęć wód podziemnych. Ujęcie wody w Krajkowie dostarcza
do PSW największe ilości wody (zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q=178 000m3). Woda z ujęcia
wody w Krajkowie trafia do SUW w Mosinie i dalej do zbiorników retencyjnych w Pożegowie.
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Następnie za pomocą sieci wodociągów magistralnych trafia do Poznania, gdzie jej część trafia do
zbiorników retencyjnych na Morasku. W 2013 roku 94% mieszkańców metropolii korzystało z wody
dostarczanej za pomocą wodociągów. Na podstawie danych GUS o stopniu zwodociągowania
poszczególnych gmin należy stwierdzić, że największe zapotrzebowanie na rozwój sieci
wodociągowej występuje w Murowanej Goślinie, Kórniku i Puszczykowie. Przed ich realizacją należy
jednak każdorazowo przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną.
Niezwykle istotnym elementem ochrony jakości wody pitnej dla metropolii jest konieczność
zabezpieczenie istniejących zasobów wody m.in. poprzez stosowanie restrykcyjnych przepisów
dotyczących zagospodarowania stref ochrony pośredniej ujęć wód. Równie ważnym zadaniem
samorządu jest zapewnienie bezpiecznego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. W granicach
Metropolii Poznań znajdują się 33 oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z danymi GUS w 2013 roku 61%
osób mieszkających w granicach metropolii korzystało z sieci kanalizacyjnej. Na terenie Metropolii
Poznań do dnia 1 stycznia 2015 roku wyznaczono 22 aglomeracje ściekowe zdefiniowane jako teren,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki
komunalne mogły być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (minimum 120
os. na 1 km długości sieci). Suma powierzchni wszystkich wyznaczonych aglomeracji ściekowych
stanowi około 22% powierzchni metropolii. Planowanie terenów inwestycyjnych w metropolii
powinno zasadniczo ograniczać się do obszarów aglomeracji ściekowych.
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o charakterze metropolitalnym odbywał się
będzie w oparciu o PSW i PSK zarządzany przez Aquanet SA oraz gminne zakłady usług komunalnych.
W zakresie rozbudowy infrastruktury ściekowo-kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie
ścieków) należy kontynuować działania w oparciu o założenia Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych oraz jego aktualizacje. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy
realizować głównie w gminach: Kórnik, Pobiedziska, Kleszczewo, Buk, Skoki oraz Mosina.
Ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa wyznacza
Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 (PGO) przyjęty
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sierpniu 2012 roku. Gminy Metropolii Poznań
zaliczone zostały do 5 regionów gospodarki odpadami komunalnymi (I, II, III, IV, VI). Na terenie
metropolii działają 3 odpadowe związki międzygminne:
ZM GOAP (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Poznań i Swarzędz),
ZM Selekt (Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew i Tarnowo
Podgórne),
ZM Czysta Gmina (Szamotuły).
Gminy Kórnik, Skoki, Suchy Las i Śrem nie należą do żadnego odpadowego związku
międzygminnego.
Na obszarze metropolii znajdują się instalacje RIPOK (kompostownia i składowisko odpadów
komunalnych w Suchym Lesie) obsługujące region II. Ponadto w metropolii znajduje się kilkanaście
instalacji do zastępczej obsługi regionów. Połowa gmin metropolii nie posiada żadnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych i w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi
korzystają z instalacji innych gmin. Obecnie w Metropolii Poznań jest w fazie realizacji lub
projektowania kilka inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Wymienić tu należy przede
wszystkim instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych ITPOK realizowaną
w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej oraz kompostownie (Białęgi – gm. Murowana Goślina, Borówko – gm.
Pobiedziska), sortownie odpadów (Owińska – gm. Czerwonak, Borówko – gm. Pobiedziska, Poznań
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– ul. Poligonowa), instalacje do demontażu odpadów wielkogabarytowych (Suchy Las) i plac
pryzmowy do odpadów zielonych (Suchy Las). Status tych instalacji (regionalne czy zastępcze) nie
jest jeszcze znany i będzie określony po oddaniu ich do użytkowania.
***
Uzupełnieniem opracowanej Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
są dwa odrębne, ale komplementarne opracowania:
1. Zasady wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z określeniem wskaźników realizacji wdrażania ustaleń koncepcji do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, monitorowania, ewaluacji i oceny realizacji.
2. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Metropolii Poznań opracowana w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko.
W obecnych warunkach prawnych zadaniem Koncepcji jest wspomaganie działań gmin
w zakresie planowania przestrzennego i formułowania polityk zrównoważonego rozwoju.
Opracowanie powinno być, także w wymiarze przestrzennym, instrumentem polityki rozwoju
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które zgodnie z zapisem swojego statutu (art. 11 pkt.
1) „prowadzi działania wspierające wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju” oraz
„monitoring procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych”.
W aktualnym stanie prawnym kluczowym elementem skuteczności planowania
metropolitalnego jest także harmonijne współdziałanie z samorządem regionalnym. Ma ono
bezpośrednie umocowanie prawne w postaci nowego przepisu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi iż polityka przestrzenna województwa
w stosunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym jest prowadzona
w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które są położone na terenie danego obszaru
funkcjonalnego (art. 49f UPZP). Ustawa nie przesądza o formie ani zakresie takich konsultacji, nie
ulega jednak wątpliwości, iż wspólnie uzgodnione stanowisko samorządów lokalnych, wyrażone
w formie niniejszego dokumentu, może stanowić punkt wyjścia do współpracy z samorządem
regionalnym w zakresie m.in. wypracowania ustaleń nowelizowanego planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz wskazania kluczowych dla metropolii i regionu projektów
w unijnej perspektywie finansowej 2014 – 2020, zarówno w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, jak i Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
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Załączniki

Załączniki
I. Kierunki rozwoju transportu
II. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
III. Przeznaczenie terenów na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
IV. Kierunki rozwoju funkcji mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych
V. Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – synteza
VI. Zielona infrastruktura - synteza
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Słownik pojęć i akronimów
Atrakcyjność turystyczna – właściwości obszaru lub miejscowości wynikające z zespołu cech środowiska
przyrodniczego i środowiska kulturowego (antropogenicznego), które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają
turystów.
BDOT – Baza danych obiektów topograficznych
BRT (ang. bus rapid transit) – sieć szybkiego transportu autobusowego, która dzięki zastosowanym rozwiązaniom
technicznym (takim jak wydzielone jezdnie, bezkolizyjne skrzyżowania, zapewniony priorytet na skrzyżowaniach)
cechuje się dużym stopniem uniezależnienia od lokalnych warunków ruchu; największą popularnością cieszy się w
miastach Ameryki Południowej, choć obecny jest również w miastach europejskich (z reguły pojedyncze linie, jako
uzupełnienie istniejących sieci transportu publicznego: metra, tramwajowych, kolejowych).
CBM – Centrum Badań Metropolitalnych
Centrum handlowe - samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni powyżej 8000 m2, z hipermarketem lub
supermarketem, galerią małych sklepów, placówkami usługowymi oraz lokalami gastronomicznymi.
Derogacja – wyłączenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej z obowiązku wypełniania części (specjalnie
wynegocjowanej) zobowiązań płynących ze stosowania prawa Unii. (terminowe, bezterminowe).
Dobry stan/potencjał ekologiczny - oznacza stan JCWP lub SZCW/SCW jeśli jej biologiczne elementy jakości,
elementy fizyczno-chemiczne oraz morfologiczne spełniają wymagania określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej,
a stężenia specyficznych syntetycznych i niesyntetycznych zanieczyszczeń nie przekraczają norm ustanowionych
ww. Dyrektywą.
dostępność transportowa – łatwość z jaką dana osoba może osiągnąć określone miejsca, obiekty, usługi
zlokalizowane w przestrzeni; dostępność w transporcie publicznym może być ujmowana dwojako – jako łatwość
dotarcia do przystanków transportu publicznego lub jako łatwość dotarcia z miejsca A do miejsca B przy
wykorzystaniu przewozów realizowanych transportem publicznym.
DP – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywa Powodziowa.
EGiB – Ewidencja gruntów I budynków
EKK – Europejska Karta Krajobrazowa
FMCG (Fast moving consumer godds) - Segment handlu obejmujący dobra szybko zbywalne (szybko rotujące),
codziennego użytku. Głównie obejmuje sklepy spożywcze, drogeryjno-kosmetyczne oraz wielobranżowe.
Funkcje metropolitalne - funkcje centralne wysokiego rzędu hierarchicznego, o zasięgu co najmniej krajowym
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GIS – System Informacji Geograficznej
Handel wielkopowierzchniowy - segment handlu detalicznego i półhurtowego, obejmujący sklepy i markety
samoobsługowe oraz centra i parki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2
Hipermarket - samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
I rama komunikacyjna – droga wokół ścisłego centrum Poznania. Jej trasa przebiega wzdłuż ulic: Jana Pawła II
(pokrywając się na tym odcinku z II ramą), Królowej Jadwigi, Stanisława Matyi, Most Dworcowy, Roosevelta,
Pułaskiego, Nowowiejskiego, Solna, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego, Wyszyńskiego. W przyszłości
planowana jest rozbudowa odcinka północnego.
II rama komunikacyjna – dwu- lub trzypasmowa droga wokół śródmieścia Poznania umożliwiająca tranzyt
międzydzielnicowy. Trasa przebiega wzdłuż ulic: Solidarności, Serbska, Lechicka, A. Hlonda, Podwale, Jana Pawła
II, Zamenhofa, Hetmańska, Reymonta.
III rama komunikacyjna - planowana dwu- lub trzypasmowa droga klasy GP w Poznaniu, mająca ułatwić
komunikację pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta.
Infrastruktura paraturystyczna – baza materialna stanowiąca wyposażenie danego obszaru, szlaku lub
miejscowości, zaspokajająca potrzeby ludności miejscowej, wykorzystywana przez turystów.
Infrastruktura turystyczna – zespół urządzeń turystycznych (baza materialna turystyki), stanowiących
wyposażenie danego obszaru, szlaku lub miejscowości oraz umożliwiających zaspokojenie potrzeb turystycznych.
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ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zdarzenia (RZGW).
ITPOK – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
IV rama komunikacja – droga stanowiąca obwodnicę miasta Poznania w ruchu tranzytowym. Tworzą ją Zachodnia
Obwodnica Poznania (ZOP) (S11), Południowa Obwodnica Autostradowa (A2) oraz Wschodnia Obwodnica
Poznania (WOP) (S5). W przyszłości planuje się domknięcie IV ramy poprzez budowę obwodnicy północno –
wschodniej miasta.
JCWP - Jednolita część wód powierzchniowych - to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro
lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,
morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.
JCWPd - Jednolita część wód podziemnych - określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.
KBR – kompleksowe badania ruchu
KDP – Koleje Dużych Prędkości
Klasy dróg – klasa A – autostrady; klasa S – drogi ekspresowe; klasa G – drogi główne; klasa GP - drogi główne
ruchu przyspieszonego; klasa Z – drogi zbiorcze; klasa L – drogi lokalne; klasa D – drogi dojazdowe
KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Krajobraz (za: Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98) – obszar postrzegany przez ludzi,
którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.
Krajobraz kulturowy (za: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2014 poz. 1446) – przestrzeń
historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy
przyrodnicze.
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
LIDAR – lotniczy skaning laserowy
LMN – Leśna mapa numeryczna
MEW – mała elektrownia wodna
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
NMPT – Numeryczny model pokrycia terenu
NMT – Numeryczny model terenu
Obszar recepcji turystycznej7 – każdy fragment przestrzeni (kraj, region, miejscowość lub ich części), do której
kierują się turyści ze względu na zlokalizowane tam obiekty i urządzenia turystyczne.
Obszar rewitalizacji metropolitalnej – obszar zdegradowany wyznaczony w lokalnym programie rewitalizacji,
posiadający potencjał metropolitalny, na którym realizowane są projekty rewitalizacyjne mające na celu
wzmocnienie jego funkcji metropolitalnych
ONW - obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
OZE – odnawialne źródła energii
Park Handlowy (Retail Park) - zespół co najmniej dwóch wolnostojących obiektów handlowych (hipermarketów)
o powierzchni co najmniej 2 tys. m2 każdy.
parkingi P&R i B&R (ang. park and ride, bike and ride) – rozwiązania umożliwiające integrację transportu
zbiorowego i indywidualnego poprzez umożliwienie bezpiecznego pozostawienia pojazdu (samochodu lub roweru)
w bezpośredniej bliskości węzła przystankowego i dalszą podróż środkami transportu zbiorowego (przede
wszystkim koleją metropolitalną, metrem, tramwajem).
PEKA – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna
PEP – Polityka Energetyczna Polski do 2030
PGO – Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
PiSZRM – podstawowy i specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
PKM – Poznańska Kolej Metropolitalna
PKW – Poznański Węzeł Kolejowy
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Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – zespół ratownictwa medycznego, w którego skład wchodzą
wyłącznie ratownicy medyczni
POM – Poznański Obszar Metropolitalny
Potencjał ekologiczny sztucznych i silnie zmienionych JCWP: kompilacja wskaźników: referencyjnych
(biologicznych, fizyczno-chemicznych, hydromorfologicznych).
Potencjał metropolitalny obszaru - stopień skupienia funkcji metropolitalnych, a także zdolność obszaru do ich
intensyfikacji.
Potencjał turystyczny – ogół elementów środowiska geograficznego oraz działalność człowieka, które mogą być
wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką. Na potencjał turystyczny składają się
zasoby strukturalne (walory turystyczne oraz zagospodarowanie turystyczne) oraz zasoby funkcjonalne
(działalność podmiotów bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w rozwoju turystyki) występujące na
określonym obszarze.
PPZPPOM – Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
Produkt turystyczny – dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających
realizację celu wyjazdu turystycznego i pozwalający nabywcy na spełnianie różnych potrzeb i celów
determinujących decyzję o wyjeździe. Produkt ten stanowią naturalne i stworzone przez człowieka dobra
turystyczne, towary i usługi umożliwiające przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne
spędzanie czasu.
Produkt turystyczny liniowy – gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta turystyczna, składająca się z usług i
towarów, której podstawę wyznacza trwale oznaczony lub przyjęty ciąg turystyczny przebiegający przez obszary o
specyficznych walorach, umożliwiający uprawianie turystyki.
Produkt turystyczny niszowy – produkt turystyczny przyciągający niewielką liczbę turystów o specyficznych lub
wyjątkowych upodobaniach, poszukujących unikatowych lub szczególnie atrakcyjnych miejsc docelowych, które
mogą zaspokoić ich potrzeby;
Produkt turystyczny podstawowy – najpopularniejszy produkt turystyczny, przyciągający największą liczbę
odwiedzających lub generujący największy wolumen dochodów z turystyki na danym obszarze. Produkt ten już
dziś decyduje o dominujących formach turystyki;
Produkt turystyczny potencjalny – produkt turystyczny, który może powstać bądź gwałtownie się rozwijać na
bazie walorów (atrakcji) naturalnych i antropogenicznych pod warunkiem przygotowania odpowiedniej
infrastruktury umożliwiającej korzystanie z tych walorów i uprawianie danego rodzaju turystyki.
Produkt turystyczny sieciowy – gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, opierająca się o rozproszoną
strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, punktów obsługi, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja
posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Produkt turystyczny wizerunkowy (markowy) – produkt turystyczny o najwyższej rozpoznawalności (powszechnie
znany), decydujący o wizerunku określonego obszaru wśród potencjalnych turystów.
PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne
PSK – Poznański System Kanalizacyjny
PSW – Poznański System Wodociągowy
PTAP – Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej
PVGIS – Photovoltaic Geographical Information System
PWŚK - Program wodno-środowiskowy kraju.
PZPWW –Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
PZRM – podstawowy zespół ratownictwa medycznego
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
RDW - dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna.
Rewitalizacja lokalna – zaplanowany zespół działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
polegających na zintegrowanej odnowie obszaru zdegradowanego mającej na celu ożywienie, poprawę
funkcjonalności obszaru lub jakości życia na tym obszarze
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Rewitalizacja metropolitalna – zaplanowany zespół działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej
podejmowany na zdegradowanych obszarach zurbanizowanych o potencjale metropolitalnym, których ożywienie
społeczno-gospodarcze osiąga się przez wzmocnienie ich funkcji metropolitalnych
RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
S.R.K. – system sterowania ruchem kolejowym
SCW - Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych - to jednolita część wód powierzchniowych powstała w
wyniku działalności człowieka (kanały, zbiorniki retencyjne).
SOR – szpitalny oddział ratunkowy
Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – zespół ratownictwa medycznego z lekarzem w składzie
Stan ekologiczny naturalnych JCWP - kompilacja wskaźników: referencyjnych (biologicznych, fizycznochemicznych, hydromorfologicznych).
SUiKPZ - studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania.
Supermarket - samoobsługowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży 400 – 2000 m2
SURAP – Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań
System informacji turystycznej – to zespół działań polegający na zapewnieniu konsumentom i organizatorom
usług turystycznych łatwego i pełnego dostępu do informacji turystycznej w dowolnym miejscu lub czasie. W skład
takiego systemu wchodzą: centra i punkty informacji turystycznej tworzące zintegrowaną sieć, Internetowy System
Informacji Turystycznej oraz regionalne i lokalne serwisy turystyczne, system znakowania dróg znakami
turystycznymi informującymi o atrakcjach i szlakach turystycznych.
SZCW - Silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych - to jednolita część wód powierzchniowych,
których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka (w znacznym stopniu
uregulowane rzeki).
szpitalny oddział ratunkowy - komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie
SZRM – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
Turystyka aktywna, kwalifikowana – formy ruchu turystycznego bezpośrednio związane z aktywnym
wypoczynkiem. Wymagają one odpowiedniego przygotowania kondycyjnego ze strony turysty oraz posiadania
określonych umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym i zachowania się w warunkach środowiska
przyrodniczego. Do form turystyki kwalifikowanej zalicza się m.in. turystykę: pieszą, rowerową, jeździecką (konną),
kajakową, żeglarską, nurkową.
Turystyka alternatywna – wszystkie formy ruchu turystycznego, których ideą jest jak najmniejsza ingerencja
turystów w środowisko przyrodnicze i społeczne terenów przez nich odwiedzanych.
Turystyka biznesowa – ogół podróży, wykonywanych w celach zawodowych, w trakcie których osoby wyjeżdżające
korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, rozrywki,
poznania miejsca itp. korzystając z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Obejmuje różne formy wyjazdów
związanych z aktywnością zawodową: kongresy, konferencje, seminaria, targi i wystawy, spotkania biznesowe,
zbiorowe imprezy i spotkania motywacyjne.
Turystyka festiwalowa – obejmuje formy turystyki, których głównym motywem jest uczestnictwo w wydarzeniach
o charakterze kulturalnym, bądź o charakterze imprez i spotkań połączonych z rozrywką, zabawą i sportem.
Turystyka krajoznawcza – jest formą turystyki, w której głównym celem podróży jest zwiedzenie określonego
obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Podstawą rozwoju turystyki krajoznawczej są walory przyrodnicze i
antropogeniczne.
Turystyka kulturowa – obejmuje wszelkie podróże, których głównych motywem jest odwiedzanie i poznawanie
miejsc oraz obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach o
charakterze kulturalnym. Podstawą rozwoju tej turystyki są kulturowe walory materialne i niematerialne.
Turystyka miejska – turystyka realizowana w przestrzeni miejskiej, obejmująca wszystkie uwarunkowania i
przejawy aktywności turystycznej występujące na obszarze miasta.

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO METROPOLII POZNAŃ

407

Słownik pojęć i akronimów
usługi ekosystemowe - wkład jaki ekosystemy wnoszą do jakości życia ludzi w wyniku interakcji pomiędzy
procesami biotycznymi i abiotycznymi.
Walory turystyczne – zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które
wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej.
WBPP – Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
współczynnik skolaryzacji - relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania (źródło: GUS)
WZMiUW - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zasoby turystyczne – to występujące obiektywnie atrybuty środowiska przyrodniczego i pozaprzyrodniczego
(społecznego, antropogenicznego), które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się
faktycznymi walorami turystycznymi.
Zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, podejmującą
medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie;
zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami
środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych.
Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne
obszarów lądowych.
ZM – Związek Międzygminny
ZRM – zespół ratownictwa medycznego
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Aquanet S.A.
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
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Nadleśnictwo Oborniki
Nadleśnictwo Pniewy
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
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Starostwo Powiatowe w Szamotułach
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Urząd Gminy Czerwonak
Urząd Gminy Dopiewo
Urząd Gminy Kleszczewo
Urząd Gminy Komorniki
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn Wielkopolski
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Urząd Miasta i Gminy Mosina
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Urząd Miasta i Gminy Oborniki
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Urząd Miasta Luboń
Urząd Miasta Poznania
Urząd Miasta Puszczykowo
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
Zakład Komunalny w Kostrzynie
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ
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